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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- 2 0 1 0-0 0 1 I

amely létrejőtt eg}Tészről a

Kétegyháza Nagyközség onkonnán}zata
címe| 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
kepvi.eliI Kalcsó |str arrne Polgármc.ter
bankszámlaszána: 1 l733027-1 5343549
nllvántaltási szrína: 0403461
(a továbbiakban ..Megrendelő',)'

másrészről

BoLEM EpitőipaÍi Kff. ''
címe: 5600 Békéscsaba, oszi u. 3'
kepviseli: Mochnács Pá1
bankszánlasziíma: 1 1733003-20078 1 06
cégjegyzékszárrra: 04-09-002 1 45
adószáma:11042851 2 04
(a továbbiakban ..VáIIalkozó'') között.

1, Preambulum

|'I A |e|ek rö8., i| ik. hog) a Megrendeld a Kö/besler7ésl Er.]esi lóben KF-24J8020lI '
számon ajánlattételi felhívást tett közzé ,'Kétegyháza Nagyközség
szenn1vízhálózatiínak bővítése' II. ijtem,, me?alósításúra a KEOP-]'2'0/B/10-2010-
a0]8 számú proiekt keretén óel'1' Megendelcj a közbeszelzési eljárás eredményét
20l1. íovember hó 02. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszezési eljárás nyeltese a
Vallalkozó' Mivel a lefol}tatott közbeszerzési el,járás solán a Megrendelő a Vállalkozó
ajanlatát fogadta el' ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. $ (1) bekezdése &telmében a
törvényes határidőn belül szerződést kötnek ajelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3
pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (egÉttesen: szerződés) feltételei szeÍint'

I.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés Íinanszírozása a l(!oP-1.2.0 sz' projektben
az Euópai Unió támogatiisával, valanint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett
onkománYzat saiát fonásából történik.

2. A szerződés tárg}'a. a felek kiitelezettségei és nYi|atkozatai

2.1 A MegreÍdelő, KétegyhÍaa Nagyközség onkoÍnán}zata (Magyarország) a jelen
Szerződés szerinti ',Kétegyháza Nagyközség szenn}.vízhálózatáoak bővítése' lI. ütem',
ía továbbiakban: Létesítmálv) kíván létesíteni.

2.2 A felek megállapodása szednt a Vá]]alkozó köteles a
LétesítménÍ szeződésszenien, teljes köúen' műszakilag és



kivitelben, a vonatkozó magyal előilásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a
techÍika mai állásának megfelelően I. osztálÉ minőségben, határidőben cgy
szakvállalat gondosságával elkészíteni, ̂z ehhez sákséges hatósági engedélyeket
beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerúen
teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerú megvalósítására
vállalt köte|ezettsége mellett kifejezett kötelezeftséget vállal aÍr4 hogy
jótállási/szavatossági köteIezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláirásával akként nyilatkozik, hogy a
Szerződés e|válasahatatlan részét képező dokumenfumokat és a Megendelő által a
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, nint szakvállalat sa,ját felelősségére
ellenőriáe, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont
szerinti árat ezen infonnációk figyelembevéte]ével' szakmai tapasztalatáÍa alapozva és
az épitési helyszin ismeretében állapította meg' Vállalkozó a Létesítmény
funkciójrirrak' céljainak megfelelő' valamint a rendeltetésszerű használatához es a
teljes kórű, I. osztá|É minőségi követelményeknek megfe]elő megielenésü és
minőségű megvalósításához sákséges kivitelezési munkiikat kalkulálni tudta'

A Megrendelő köteles a szerződós szeri ti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni,
ennek kerctében az l '2 pont szerinti közösségi támo8atás ill' a kapcsolódó valamennl
hazat tl'rsfinanszírozási forrás szabályszeni igénybevételéhez szükséges
intézkedéseket határidőben megtenni. A VáIlalkozó fudomásul veszi, hogy szrímláinak
kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai soliín kőteles megfelelni a
kőzösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai tiírsfinanszirozás terhére való
elszámo]ására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabáyoknak'

3. El|enszolgáltatás összege és íizetési feltéte|ek

2.3

3.1

3.2

3.3

A szerződés egyösszegü (átalanyáras) típusú' A Szerződés Elfogadott Végösszege:
241.073.288.. forint+AFA' azaz ketttjszízÜeglYennégrmillió-hetvenháromezer-
kettőszáznyolcvannyolc forint+ÁFA, amelybő| tartalékkeretnek minősül l8.849.,t00'-
fonnt+AFA' azaz' tizenn}o|cmillió-nyolcszázneg}venkilencezer.légszáz
forint+AFA, amely az Allalános fe|téte|ek l3.5 Alcikkelye, valarnint ajelen szerződés
mellékletét képező Útnutató tl l/tiltoztatások' vállalkozói kTveÍe|ések kezeléséhez es a
Szerződé s m ódos ítású,ho' című dokunentunra fi gye]erDmel használható fe].

A Szerződéses i\Í 225.223.888.- forint+Á FA' azaz kettószázhuszonötmi||ió.
kettőszázhuszonháromezernyo|cszáznyolcvannyolc forint+ÁFA, amelynek alapja
az Egyösszegű Ajrínlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadon Végösszegének
tartalékkelet nélküli része.

A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Ána eső mindenkori AFA a
haL'lyos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából
elszámolható, költsé8 méItékéig a szeEődés Elfogadott végösszegének és a
Szerződéses Amak 84,02 yo-a EU és költsé8vetési támogatásból, valamint 15,98 %-a
saját fonásbó| kerÍil finanszírozásra' Az elszáÍnolható költségen feliili rész
finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak a2
elsziímolható és a nem elszámolható költséseket külön-kiilön kell leszáttrt|áznía-
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4. A megl'a|ósítás időtartama. te|iesítés határideie

4.1 A Vá1lalkozó a Létesitmény szeÍZodesszeru megvalósrl isat aZ Altalanos Fekételek 8' l
Alcikkelye szelint negállapított Kezdési ldőponttól számított 13 ]]ónapon belül
köteles teljesíteni'

1'2 A Szeződés szednti biímely kötelezettségének késede]mes teljesítese esetén 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)

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 kötelezettségeihez tartozó összes költséget tai(almazza, fiiggetleÍül azok
jel1egétől.

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

A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás alaírásával egyidejii]eg köteles
tJ'000.000.- Ft összegú teljesitési biztosítékot nÉjtal a Meglendelőnek' A biztosíték
szolgáltatásának kötelezettségét a Me$endelő számlájám töfténő befizetéssel vagy
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 teljesítése sL'ran a
teljesítési biáosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak' anely a jótállási
időszak alatt jólteljesítési biztosítékul szolgál, a jótállási idő előre becsült lejfutát
kő\'etó ó0. naoiÉ hatálvban ke1l maladni..

A Vállalkozó egységes jótá]]ási köte]ezettsége a sikeres Atadás-átvételtől számított ]6
l]ónap.

vállalkozó jótáll a Szerzódésben foglalt köte]ezettségeinek szerződésszeni
teljesítéséért, továbbá aZ alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és
minőségéá1 |úggetlenül attó], bogy azokat saját naga vagy alvállalkozója, esetleg
egyéb jogszeúen bevont harmadik személy alkaknazza.

6. Eg},éb rendelkezések

A Szerzódés és a felek köZötti kommunikáció nyelve a nagyar'

A Szerződésre a magyaÍ jog az iranyadó. A Szerződésből számMó jogvitákat a lélek
a - Kiilönös feltételekkel módosított . Aitalános feltételek 20. cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Döntőbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik.

6.2

L,.,.^'
t)



6.3 A jelen szerződéses Megálapodásban nem' vagy nem kielégítően szabályozoft
kéÍdésekre vonatkozóan a szerződéses Megállapodás elvá|aszthatatlan Íészét képező
az alábbiakban nellékelt dokumenfumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses
Megállapodással együtt a SzeÍződést alkotják' igy együtt olvasandók és
á1elnezendők' A dokumentumok közötti cllentmondás esetén a sorrendbcn elóbb álló
dokumentum fende]kezései megeJőzik a sorban később álló doku]nentum
rendeIkezéseit'

6.3.l Az Ajánlati Nyi|atkozat és Függelékc
ó.3.2 Kiegészítő tájékoztatás
ó.3.3 Ajánlati dokurnentáció. ' . . ' . . sz' ]nódosítása(i)
6.3'4 Különös feltételek
6'3'5 FIDIC Általános Feltételek 1Épiftsi nunkúk \:cr:ö.l!5c! |!ltilelei a

l,[eg'endelő úlldl nleg!e^,e'e|| nLrgas- és mél),úpilési nlunkakho.' 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\,onni kivánt szakembeÍekől, vezetőkrőI
6.3'12 Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés

lnódositásához
6'3'l3 Beszedési mcgbizás feljesítéséÍe vonatkozó hozzájárulás' felhatalnazó

nyilatkozat a Kbt. 99'$ (1) bekezdése alapján

A jelen szerződéses Megállapodásban használt kiÍ.ejezésck jelentése azonos a fenti
6'3.5 pont szerinti FlDIc íéltételek kifcjezéseivel'

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 ellenjegyzése a
Szerződés teljesítése soÍán felmerülő elsziínolható költségeknek a ProjektÍe nyújtott

o . )

,a;i... ... - ...
.  . .  .  . . . . . . . .  . .b . . . . . . . . . . , . : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

támogatásból tö4éqő fi nanszirozását biztosítja'

vÁLLALKozó;
A1áirta és lepecsétclteI

MoCHNÁcS
A,, aláíró nc\ e ínyomlatott nag)hcrük}el)
UGYVEZETO
Bl.osztása

Te|jes könien felhatalmazva és cljárva a

Kelt
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KÜLoNÖS FELTÉTELEK

A je]en Külölrös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg
Feltételekhez viszonftva. Az itt meg{bgalmazott kikötések' módositások.
megváltoztatják az Altalános Fe]tételekben foglaltakat és kiilönbözőség vagy
esetén az ebbeD a Különös Feltételekben foelalt kikötések aZ iránvadók'

az Általános
kiegésZítések
ellentmondás

MóDosÍToTT És ÚJ ALCIKKELYEK

1 Altalános előírások

1.1 Meghatározások

1. |.1 A szerződés

Az dl|ibbi bekezdés |i,rlendő és az alúbbi,al heuettesítendő:

1'1'l'3. ''Elfogadó levél'' nem keúl kiadásra jelen szerződés keretében' Az,,Elfogadó 1evé1,'
kiÍ.ejezés alatt a SzeÚődéses Megállapodást ke]i &teni és az Elfogadó Levél
kibocsátásának vagy kézhez véte]ének időpont,ját a Szerződéses Megállapodás
aláírásának dátuma jelenti.

l. l.2 Felek és személyek

1.1.3 Dátumok' próbák' időtartamok és Befejezés

Áz !,llibbi bekezdés törlehdő és az alábbi,dl hellettesítendő:

1-1.3.4 '.Átvételkori próbák', jelenti azon Próbiíkat' amelyek a Szerződésben kerültek
meghatarozásra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
változtatásként kelültek elrendelésre és amelyeket a 9' Cikkely alapjan hajtanak
végÍe mielőtt a Létesitmény vagy (bizot1yos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő
Iészéről átvétehe nem koriilt'

Az alábbi új belezdóscA hozuiadandóA.

l'1.3.l0 ''Kötelező Alkalmassági időszak,' jelenti e Szerződéses Feltételekben a l1/1985
(VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egÉttes rende]et, \,alanint a 1211988 (xII.
27.) EVMJpM-KM-MEM-KVM együttes lendelet alapján a Ptk' szerinti
szavatossági időszakot.

1.1.4 Pénz és kifrzetések

Az úI|ibbi bekezdések töÍIe dők és az alábbi,al helyexesÍtendők:

l. ] '4'3.',K.'Itség'' a Vállalkozó minden indokoltan fehlerülő és igazolt kjadását jelenti' akár a
helyszínen' akiír azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja
rrragábao a Vál]a]kozó hasznát. A Vál]alkozónak költségén fe)ül' haszon kifizetése



nem jár. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a
rendelkezés nem alkahnazandó.

l. l '4'5 ' 'Készre j €|entósi nyi|atkozat' ' a 14'I0 Alcikkelyben

haszon kifizetésére irán}'uló

'neg]ratarozott Íf latkozatot
jelenti

I.I.4.7' ''Közbenső f|zetési igazolás'' a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely Íizetési
igazolást jelenti

Az aldhbi bekezdések lö en.lők:

1 .1 '1'4.,'végszáÍnh r|zeÍési igazolás''

1' l.4.9.,'Fizetési lgazolás' '

1.1.6 Más megnevezésck

Az al.ibbi bekezdés Íörlendő és azalibbiyal hel)'ettesítendő:

1.1.ó.5 ''Jogszabályok'' alatt értendők a törvények. Iendeletek' normatív hatáÍozatok.
nonnatí\' utasítások. önkományzati rendeletek' önkormán}zati normatí\'
határozatok. \'alamint egyedi hatáÍozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján
arra télhatalmazott közjogi szervczet bocsát ki

Az alábbi ÁIcikkeb, lörIendíi és helyttesíte,'dő:

1.5 Dokumentumok fontossági sorretrdje

A s/erlódéses Vegá||apodás 6'J ponlja s/erint'

Az aldbbi Alcikkely liirlendíí és helyettesítendő:

1.6 szerződéses Megállapodás

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a 2003. é\,i Cxxlx tv' (A közbeszerzésekÍől) 99. s.
ával összhangban kell megkötniük.

1.7 Engedményezés

Az ÁIcíkkeb, (a) pontja tijrlen.Iő

l.l0 A Válla|kozó Dokumentumainak Megbízó áItali használata

AzAIcik*ely első bekezdése tiitlehdő és dz alábbival helyettesíte,,dő|

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készitett, és készítendő tervek
vonatkozásában tel,jes köni, t(.Íületi korlátozás né|kii|i, hatá'ozatlan időtaltamÍa szóló,
kizárólagos' harmadik személ}'nek átengedhető felhasználási jogot szerez' amcly kiterjed-.'
kiilönósen a terr'ek átdolgozásáÍa, módosításáfa, engedélyeztetéséÍe és továbbtervezésae is. 
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L-___*

't,,-,, 
7í



2 A Megrendelő

2.l A Helyszínre való bejutás joga

Az Alcikkelyben a Hel),szín bi okba vé,ele, illet,e ddósa dlatt a
illetve ótddtislit keII értehL

Mu,' kaíe ilet át,ételét'

2.5 MegrendelőköYetelései

Az Alcikkel! utolsó bekezdése kiegészitendő a k.jpetkezővel :

A levonás beszámitás alapjan töIténik, ligyelemmel a Kbt. 306/A' $ (5) bekezdesere.

3 A Mérnök

3.' Mérnöki köte|ességek és hatáskör

Az Alcikkely kiegészitendő a következőkkel :

A Mémök, vagy mag4 vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékerrységre
vonatkozó magyaÍ,jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja'

A Mémök a változtatiísoka vonatkozó l3'l, l3.2 és l3'3 Alcikkelyek és a vállalkozói
követelésékke| kapcsolatos 20.l Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megfendelő és a
Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhat,ja a jelen szerződés mellékletét képező
U|mutató a VúlIoztatáyok' Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosí!ósáho:
cínű dokunentum szelint'

A jór'rihagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség el|enere, ha a Mémök vélernénye
szerint olyan vészhel}zet áll eIő, amely eÍnberéletet, a LétesítménÍ vagy kapcsolódó
in8atlant' tulajdont veszélyeztet, alctol a Mémök jogosult' anélkiil, hogy a válalkozót
báÍmely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené' utasítani a Vállalkozót
minden olyan mun}a elvégzésére' illetve intézkedés megtételére' amely vé]eménye szelint a
kocká,,al csöklentéséhe,/ l agy nrc8s,/ünIetéséhe/ sZükséges'

4 A Vállalkozó

4.l vállalkozó általános köte|€zettségei

Az Alcikkely hiegészítefi dő a kö,elkező bekezdésehkel :

A Vállalkozó tervezési és engedélyeáetési feladatait a Műszaki előírások tartalfiazza'
Bármely tervet, amel1'nek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége' megfelelő tervezési
jogosultsággal lendelkező tervezőnek kell elkészitenie.

Nem kezdhető el a Létesitmény e8yik részének a kivitelezése sem a Mémök által ,jóváhagyott
vonatkozó Epítési (Kiviteli) tervek hiányában' A Létesítmény kivitelezése mindenkol a



Mémök átal jóváhagyott Epitési (Kiviteli-) tervek a|apjan kell' hogy folyjék. A vonatkozó
Epítési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell
nyújtani a Mémök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már
jóváhagyott Epítési terv módosítását kívanja elvégezni, úgy eÍIől köteles a Mérnököt
haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt ]egalább 30
nappal újra be kell nyújtania a Mémökhöz jóváhagyís céljából. A Műszaki előírások
meghatiirozhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is' amelyeket be kell nÉjtani
felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mémök ÍészeÍe- Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benÉjtására fentiekben meghatáÍozott hatáIidőt.

Ha a Műszaki e]őiÍásokban másképp nem szeÍepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak
sem talthat tovább 2l napnál' attól a naptól számítva' anikor a Mémök negkapja a
Vállalkozó dokumentumát és &tesitését arra vonatkozóan' hogy a dokumenfum késznek
tekinthető felülvizsgálatra és/l'agy jóvrihagyásra' Az éÍtesítésben azt is Íögzíteni kell' hogy a
Vállalkozó dokumentuma elcget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt' hogy milyen ménékben
ter el attól'

A Mérnök értesiti a Vállalkozót arról' hogy a VáIIaIkozó dokumenfumát elfogadta
megjeg}zésekkel vagy azok nélkiil. r'agy hogy a dol.umentum nem tesz eleget a (leiít
mértékben) a Szerződésr'rek'

A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a vál]alkozó dokunentumát a Létesítmény adott
részének teÍvezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumenfum
felülvizsgálati időszakának határideje után' ki\'éve akkoí' ha a Mérnök már előzőleg másképp
értesítette a VálIalkozót az előző bekezdésnek megfelelően.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített. és készitendő tervek
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli' határozat|an időtartamÍa szóló'
kizárólagos, harmadik személ)mek átenged|rető Íélhasználási jogot szeÍez, amely kiterjed
különösen a telvek átdolgozására, módosítására. engedélyeztetésere és továbbtervezesére ls.

4.2 Teljesítési Biztosí1ék

AzAlcikkely másotlik behezdése lörle dő és a7 aIábbival helyeltesítendő:

A Teljesítési Biztositék szolgáltatásiínak kötelezettségét a Meglendelő számlájára történő
befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján' készfizető kezességváIIa|ást taÍtalmazó
kötvény átadásával vagy bankgalancia benyújtásával ]ehet teljesiteni. a Kbt 53' s (6) a)
alapján. A készÍizető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen
Feltételekhez csatolt fonnanyontatván}'t kell alkalnazni' Megrendeló fennta1tja a jogát a
biztositéknyújtó intézmény (biztosító v' bank) ki]étének előzetes elfogadására. A Teljesítési
Biztosíték lehivással történő csökkentése esetén. Vállalkozó köteles azt a |ehívás mértékér'el
kiegészíteni' a lehivást követő 8 munkanapon belül.

.l.3 váualkozó Képvise|ője

Az A lcikkeI! üégéh ez h ozzúodd,|dó :
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Ha a Válla1kozó Képviselője, vagy bfumely ilyen személy nem lendelkezik tárgyalási szintlí
nagyar Íyelvtudással, aktor a Vállalkozó kőte]es intézkedni tolnács rendelkezésle állásfuól a
teljes D]untaidőben'

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyarr szeurély jelenlétét biztosítali' aki a Szerződés
mértékadó nyelvá1 rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
közreműködni kópes.

.l.6 Eg-Yüttmúködés

Az A lcikkeb:,égéhez houóada dó :

A tnás vállalkozók munkájával töfténó maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó
köteles:

Minden olyan nulkálatfuóI, amely más vállalkozó munkáját befo]yásolhatja.
zavarhat,ja, vagy korlátozl'ratja éItesítést ktildeni a Mémöknek legkésőbb az ilyen
munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig; és
haladéktalanul értesíteni a Ménróköt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilycn
{brmában be{blyásolja' zavarja, vagy korlátozza.

0)

(i i)

.l.15 Megközelítési utak

Az Alcikkely kiegészítendő a köl,elkező|el :

A Vállalkozó köte]es biztosítani a kőzlekedés folyamatos fuamlását és bizonságát 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 forgalomterelés kóltségét a vállalkozónak kell
viselnie' A Helyszín köze]ében levő ingatlaÍokra való 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 végzése sorián valamennyi hatályos. a kön]yezet védelmét szolgáló
1ogszabaIy. eloIríis] i l lel\e \ondlkozó kövereImény be kel l rananra'
A nunkaterületen keletkező szem}.viz megfeleJő, a r'onatkozó hatósági előírások szigorú
betaltásával töIténő elhelyezésééÍ a Vállalkozó felel.

'l.23 vállalkozó múr'eletei a Helyszínen

Az Alci kkely második bekezílése kiegészíÍe dő a kövelkezővel:

Amcnnfben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mémök által kibocsátott erre
vonatkozó utasítás ellenéIe sem tesz eleget az utasítás dátumától szánitott legkésőbb 7 napon



V
belül. a Mémök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockiiatára más
vá]]a]kozóval.

Az AIcikkel! ha fualik bekexdése kiegészítendő a köletkezőkkel:

Amennfben a Vállalkozó ezen köte]ezettséginek az Átadás-át\ eteLi lgazo]ás dátunától
számított 1egkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mémök elvégeztetheti a feles]egessé \'ált
anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatiía más r'állalkozóval.
A Vállalkozó jelen alcikkely szerinti kötelezettségeiDek nem vagy késedelmes teljesítése
esetén a MegÍende]ő jogosult a Szerzódéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér
én'ényesítésére is.

4 I,övPlAPző új Alcikkeb' houriadan ó:

4.25 Meglér'ó közrnűvek

A Vál]a]kozónak bfumilyen' a meg1évő köznűveket édntő fijldkitemelési. vagy egyéb
lnun](a megkezdése e]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 karért a Válla1kozó fcle]'
és azokat kóteles saját kö1tségén a Mémök á]tal előíít módon és határidőn belű] hel}Teállítani.

A közműveknek a Mémök által jó\'fiagyott' vagy az ő utasításfua töfiénó ki\'áltásához vagy
át.' illetve védelembe he]yezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal' i]]etve
tulajdonosoklol a Vállalkozónak kell lefol}'tatnia és a vonatkozó engedélyeket.
holl;J;ru]a.okrt aVallaIkozónak ke|| mcgszereznie'

Személvzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcik kely kÍegészítendő o kö,etkezővel :

A hivatalos űurepnapok Magyarországon január 1. mlícius l5, Húsvét Hétf(í' május ]'
Pünkösd Hétfő' augusztus 20, októbel23, novembel 1, december 25. decenber 26.

AmeÍnyiben a Vállalkozó a törvényes tinnepnapokon munkar'égzést teNez' akkor az ehl,iez
szükséges engedélyeket a Mémöktől kéIendő hozzájárulás megkéIése előtt be kell szereznie.
A Mémők értesítése legkésőbb 4 n]untanappal a muntavégzés e]őtt kell. hogy történjen. A
Mémök az igénybejelentést kö\'etőon 2 mun}anapon belül ke]l' hogy döntsön a
hozzájrírulásról. Amerrnyiben erről nem kiild átesítést a Vállalkozónak' úgy a beterjesztést a
V im ök  a l t a l 1 óvahag)o l l naL  I  e | |  |eL in I c l ] i '

A rendes munkaidőn túli' az éjszakai, va]amílt
muntavégzésből eredő,jogsé ésekát és károkért
taÍtozik.

a pihenő- és ünnepnapokoí végzett

'/,,r:



vállalkozó a tevékenysége solán köteles a zajjal, porral és egyéb kellernetlen hatásokkaljáró
munkák éjszakai, pihenő, és üIrnepnapokon való végzésétől tafiózkodni'

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Meglendelővel, mind pedig
hamadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészíten.1ő o kö|etkező,el :

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal
írásban jelentenie kell a Mémöknek és minden eldekelt szervezetnek - a magyal
jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, \'agy
sem' A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is'

7 Berendezések' Anyagok és Kivitel

7.3 Fe|ürye|et

ÁzAlcikkel! ütolsó bekeulés első mo,\rlato tö endő és az alábbival helletÍesíte dő:

A Vállalkozónak minden esetben legalább hfuom munkanappal a betakalás előtt értesitenie
kell a Mémököt' amikor valarrrilyen mlrllka elkészült és mielőtt eltakarásra kerül,
szem.evételezhetősége megszlínik' vagy raktározás, illetve elszállítás céljából becsomagolasra
kerül.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése

AzAlcikkely tö endő é5 az alábbival helyettesíÍendő:

A Kezdési ldőpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja.

8.3 Ütemterv

AzAlcikkely első mondat., törlendő és az aldbbival helyettesítendő:

A vállalkozó köteles benyújtani a Mémök részére e8y részletes megvalósítási ütemtervet a
Kezdési Időpontot követően legkésőbb 28 napon belül.

8.11 Tartósfelfüggesztás

Az Alcikkely mlisodik ,,1o dala tö en.lő és az ahibbival helyettesítendő:



Ha a Mémök nem kézbesiti a hozzájá!Íl,lását az eÍTe vonatkozó kerelem dáfumától számitott
28 napon be|ül, akkor a Vállalkozó a Mémök értesitésével úgy tekintheti a felfiiggesztést,
mint az adott Létesítmény rész elhagyását a 13 Alcikkely [I/Lihozta|ósok és kiigazítások)
szerint.

l1 JótállásiKötelezettség

1l.2 Hibák pótlásának kii ltsége

Az AlciAkely utolsó bekezdése |örlendő.

11.3 A Hiba Bejel€ntési Időszak meghosszabbítása

AzAlcikkeI), első bekezdéséhek ütolsó mo,rdala, ,dlamint d mósodik bekezdése lii endő.

1l.l l A Helyszín rendbetétele

AzAlcikkely ,násorlik és hdr,,l|,.lik bekezrlése törlen.Iő és .,zalábbi,dl hel),ettesíÍendő:

Ha a vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szeleplő kötelezettségeinek a Teljesítési
lgazolás másolatának Megrendelő á]ta]i át\'ételét követő 28 napon belül, a Megrendeló a
Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére
eltávolittathatja'

A követ*ező új Alcikkely hozzáadandó:

1 1.12 Kötel€ző Alkalmassági Idószak

A Vállalkozó l1. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem édntik a Vállalkozó Ptk.
szerinti szavatossági kötelezettségeit' továbbá a kötelező alkalmassági idókÍe vonatkozó
alábbi jogszabályok taÍtalmából adódó kötelezettségeit:

ía) a Ptk' vonatkozó előírásai és
(b) a 1l/1985 (VI. 22.) ÉVM.IPM-KM.MEM-BkM Együttes Rendelet (Kötelező

Alka|massági ldószak)' valamint a l2l1988 (XII. 27.) EVMJpM-KM-MEM-KVM
Együttes Rendelet.

12 Fe|mérés és elszámolási értékmegállapítás

A Cik*eb) leljes sziivege liirlendő.

13 változtatások és Kiigazítások

13.2 Értékelemzés

AzAlcikheb (c) pohtja t.irle dő.

v.r(al



l3.3 változtatási eljárás

Az Alcikkel! utolsó Ínon.Iala l.j eh.lő és az alábbi,dl h elle,lesííehdő:

Egy Váitoztatás elrende]ésekor, vagy jóvábagyásakor a Mémöknek a 3'5 Alcikkely szerint
kell eljámia. elfogadva, vagy meghatirrozva a Szerződéses Ar és a kiÍizetések ütemezésének
kiigazítását a l4.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes összegek

AzÁIcíkkely (b) pontjának (ií) pontja Íihlen.tő.

13.7 Jogszabá|]'i módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkel! kiegészíÍeidő a kőwÍkező,el :

A Vállalkozó az alábbi esetekben nemjogosult ezen A1cikkely alapján kiigazításra:

(a) a szeÍződéskötéskor éÍvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
(b) általá{tos' a gazdasági élet valamennyi szereplőjét éÍintő jo8szabály módosítás esetén

(pl': adó, társadalombiztositás, munkabiztonság)

14 Szerződéses Ár' Fizetési feltóte|ek

14.1 A Szerződéses Ár

AzAlcikkely (a) bekezdése törlendő és az aldbbíval helyenesítendő:

(a) A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegrj Ajánlati A.r' A SzeÍzddés Elfogadott végösszege
az Egyösszegű Ajár ati A.r és a Tartalékkeret összege. A Szerződéses AI kiigazításfua
klzáLÍőlag a Szerződés feltéte|ei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikol a Mémök a
taItalékleÍet terhére hagy jóvá Változtatást (l3. cikkely)' illetve vállalkozói követelést (20.l
Alcikkely).
A Szerződéses Ar nern tartalmazhatja a Megbízónak bevéte]t jelentő adók, díjak költsé8ét'

lJ.3 Közbcnsó r|zelési igazo|ás igénr |ése

AzAlcikkel! első bekezdése |örlendő és az gllibbival hel),e,tesílendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatáÍozott fizetési időszak végén (ha ez változik
vagy nincs meghatáÍozva, akkor a Mernök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatiírozott ütemterwel összhan8ban) a Mémök részére egy Kimutatást hat példányban
benÉjtani a Mémök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket,
aÍnelyekre a vállalkozó ,jogosultÍtak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó
dokrunenfumokkal, funelyek közül az egyiknek az adott időszaka vonatkozó,4.2l Alcikkely
szerint elkészitett előrehaladási jelentésíek vagy j eleítéseknek kell lennie.

l4'6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása



Az Alcikkellben o svimlo/számldk kiÍejezés al.,tt kimutatásL/kimut.'ttisokdl keII értení
Tovtibbá azAlcikkely első bekezdésében a 28 ngp tii endő és helyette ] 5 nap alkalmdzdndlj.

14.7 Kifizetés

AzAlcikkely b)' c) pontjai törleniők és az alábbi ponttal helyettesítendők:

b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszení és jogszabál)'nak m€gfelelő szánláit. A felek
a Kbt. 305' $ (3) bekezdés d)' g)' i) pontjaiban, valamint a (4) bekezdésében

foglaltaknak megfelelóen megállapodnak, hogy a Mémök által leigMolt összegű,
szerződésszen,i és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számliik és
mellékletei MegTendelő általi kézhezvételétől szimított 45 napon belül történik'

14.9 Visszatartott Összeg kifizetése

AzAlcikkely törlendő.

14.10 végelszámolás

AzAlcikkely címe Íörlendő és az alábbival helyettesítendő:

14'10 Készrejelentés

AzAlcikkelybei a végelszdmolds .,latt kész|e jele,,tés i ,,J)ilatkozdtot keII éÍtefii.

14.11 végszámla Fiz€tési Igazolás igénylése

AzAIcikkely íörlendő.

l4.12 Végszámla nyilatkozat

AzAlcikkely törlendő.

14.l3 Végszámla Fizetési Igazolás kibocsátása

Az A l c ik ke ly liirl e,,dő'

lJ.Ii l 4 \{egrende|ó Íe|e|ősségének megszünése

Az Al c i k ke lJ) íö e n.lő'

15 Megrendelő általi felmondás

l5.2 Megrendelő általi felmondás

AzAlcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesíÍe dő:

c) elÍbgadható indok nélkiilI

,Y1Í{i",



(i)

(iD

a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és feWqgesz|és')
Cikkelynek megfelelő előrchaladása több mint 90 napos késedelernbe esik, vagy
elrnarad a 7.5 (Elut(]sítás)' vagy 7.6 (Helyeallítdsi munka) Alcikk€ly szerint
kiadott felszólításba! foglaltak teljesítése a kézhezvételtől szátnított 28 napon
belül

Az Alcikhely első bekezdése kiegészítendő a kiJvetkezővel :

g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkiil a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól
elterő, más alvállalkozót vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitendő a ki)vetkezővel :

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően má! elkészitett és
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benÉjtott és a Mémök által
jóvlíüagyott vállalkozó dokumenfumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, aÍneÍtnyiben
a felmondris a 7.7 Alcikkely |Á Berendezések és Anyagok tula1.doniogal szeÍinti fulajdonjog
átszállást megelőzcien vá1ik hatályossá.

Az Alcihtiel)' ulolsó behezdése törlendő.

16 válla|kozó általi felfüggesáés és felmondás

l6.2 Vállalkozó á|tali felmondás

Az Alcikkel! (d) bekadése tö endő.

16.3 Munka felfüggesztése és a vállalkozói Eszközök eltávolítása

Az Alcikkel! kiegészííendő a következővel:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba
lépését követő 8 oapon belül nem tesz eleget, úgy Megendelő az Arukat Vállalkozó
veszélyere és költségéÍe eltávol íttathatj a'

17 Kockázat és felelősség

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkeb, leljes szövege töflendő'

19 Vis Maior

l9.7 A teljesítés a|óli jogszerű felmentcs

Az Alcikkely címe tö endő és az alábbival helyettesíÍendő:

I I



,

19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folyán

20 Követelések' viták' ós DiintőbÍráskodás (választott Bíróság)

20.2 A DöÍtőbizoftság kijelölése

AzAlcikkely első bekealéséhek első rxofudata lörlendő és az alábbíakkal helyettesíte .lő:

Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitá'jukat egyszemélyes Döntőbizottság
vagy Vá1asztott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód
választása aZ egyik fél részéról kizárja a másik vitarendezési mód egldejű lelbl}tatását a
másik fél kezdeményezésére' Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök
személyében, a Döntnőköt a Magyar Tanácsadó Memökök es Epr'tészek Szövetségének
elnökejeiöli ki'

AzAlcikkely első bekezdésének másodík mo daío törlendő és az 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..1 Döntőbizottság felkérése határozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és ötötlik bekezrlésében a 84 nap töflendő és hellette 45 tdp
aIkalhaza,|dó.

20.5 Békés megállapodás

Az Alcíkkelyben az ,,ötpe hatodik apoÍ'' ti'flendií és helyette ,,tizennegyetlik napon',
al*alhaza dó.

20.ó. Döntőbíráskodás (választottbíróság)

Alcíkkely első bekezdése (a)'(b, (c) ilpontjai tö endők és az alábbiakkal helyettesítendők:

(a) a vitát végűl a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működó Allandó
Vá1asztottbiróság rendezi'

(b) a \'itát hiárom választott birónak ke]] rendezniejelen megállapodásban, valamiüt a
Választottbíróság Eljárási Szabál1zatában foglaltaknak megfelelően'

(.) a választottbiIóság az eljárását magyar nyelven fol}tatja le'
(d) a választottbíIósági eljárás helye: Budapest'

20.7. A Döntőbizottság határozatában foglaltak teljesítésének elmulasztása

A z A l c i k k e ly kieg é szíte n rlő a kö, e l ke zőv e I :

h
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Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vát, de bármely fél
által nem teljesített hatáÍozaÍátó] a választottbíróság eltérő taÍtalmú döntést is hozhat. EbbeÍ
az esetben a felekle a választottbiróság di'ntése a kötelező.

A köveÍkező új Cikkeb houóaddltdó:

21. Ellenőrzések és auditok a masr'ar és a Közösségi Hatóságok álta|

21.1 A Válalkozó köte|es mindenféle korlátozástól meÍltesen lehetővé tenni, hogy az
Energia Központ, az Állami számvevőszék, a Komány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei' a Kincstár, illetve az Irányitó Hatóság és a
Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az EuÍópai Korrupcióellenes Iroda és
az Európai Szi{m\'evőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos
dokumenhunokat átvizsgálja vagy helyszini ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen számlazási vagy bármilyen más egyéb, a projekt
finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak kömyen
hozzáféIhetőknek kel] lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy e2 segítse a2
áwizsgálásukat' Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven
belü| töfiénhetnek meg.

2l.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 2l.1' pont szerillti szerveknek
azokra a he|yszínekre, ahol a szerződést teljesítik, valanint mindent megtesz. hogy
e)ősegítse rnurrkájukat.

2l.3 A vállalkozó garantál.ja. hogy a 21.l pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok
és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon
feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
r'annak írva, a Vállalkozó brármely alvállalkozójával szemben is.

l l



2. KOTET

4. FEJEZET

TELJESÍTÉSI BANKGARÁNCIA FoRMANYoMTATVÁNY A ( MI NT,4 )

A s1er7ódés rövid leírása

Kétegyhliza Nag)község sze,|,1y,ízhlilóz.,tónak bővííése, II. iitem
K E O P- 1. 2. 0/B/ r 0- 2 0 I 0-00 I 8

Kedvezményezett neve és cime: Kétegyháza Nagyközség onkorm án'zaá 5.1q, Kétegyháza'
Fő tér 9. (akit a Szerződéses Megállapodás, mint Me8rendelőt jelöl).

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban,'Meghatalmazó'.) az
amely előírja a Vállalkozó számáraonök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint'

teljesítési biztosíték nyújtását'

A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése)

-t (azaz'.

ezúton
\'isszavonhatatlfurul vállaljuk az onök, mint Kedvezméíyezett/Megrendelő részére bármely

.t' mint gaÍantált összeget) meg nem haladó ósszeg
kifizetését a Meghatalmazó, vagy báÍmely más szemé|y esetleges kifogásainak
figyelembevétele és báÍmi]yen előzetes birósá8i va8y választott bírósági döntés, továbbá az
Ónök és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen vizsgálata nélkül az onök által
részünkre meskiildött íÍásos felszólítására, aÍne|y :.arta|mazza:

(a) hogy a Meghatalmazó nem tel,jesíti a szerződés szerinti kötelezettségeit, és
(b) azon szempontot' amely szeÍint a Meghatalmazó nem a szerződésnek megfele|ően

jár el.

Bánncly kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az onök
[igazgaÍój.úavigazgdtóinak] aláírásait, amelyeket balüuk' vagy közjegyző által hitelesíttetni
kell' A hitelesitett felszólitásnak irodánkba legkésőbb (a LétesíÍnényre wnatkozó jótá||ási idő
becsiilÍ leióruÍót kö\'e|ő 60' nap) --ig (a,'lejáfat napja'') kell beérkeznie,
amikoÍ ezen bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya lejár és a bankgarancia lészünkre
visszaküldendő.

Tudomásunlca jutott. hogy a Kedvezmenyezett elóírhatja a Meghatalmazó részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbítását' ha a Szerződésre vonatkozó Teljosítési
Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig' Vállaljuk, hogy az ezen
28 napon belül az onök által résánkre megküldött írásos felszólításra, miszerint a teljesitési
igazolás még nem keíüIt kibocsátásra a Meghatalmazó hibájiíra visszavezethetően és jelen
garancia még nem kerü|t meghosszabbításfa, kifizetjiik az onök részéIe a garancia össze8ét.

A jelen bankgarancia az aláirásával hatályba lép.

Jelen garanciara a magyaÍjog az irányadó.

1d,,,rl

Kelti Aláírás(ok)



2' KÖTET
5. FEJEZET

TELJEsÍTÉsI KEZEssÉGvÁLLALÁs GARANCIA FoRMANYoMTATVÁNYA
(Ml]\|TÁ)

A Szerződés lövid leírása: Kétegyháza Nagyközség szemwízhálózatának bővítése' II. üteln
KEOP-1.2.oiB/10-2010 0018

Kedvezményezett neve és cílne KétegyhMa Nagyközseg Óntományzatc 5?41 Kétegyháza'
Fő tér 9' (negbízottaival és jogutódjaival egÉtt, a SzeÚődésben mint Megrendelő
meanevezve).

Jelen Biztosíték által, (a I/állalkozó ne|e és cíne)

-n

(aki a jelen Szelződés szerint a Vállalkozó) mint Meghatalnazó (d kezes ne|e és cífue),
érvényű elkötelezettséget
(a''Garanciális összeg'.,

továbbá mint Kezcs r isszar otüalal lan is kö lcIe1ö
vállalnak a Kedvezménvezett felé mindösszeson
azaz: ) má1ékben a Meghatalmazó összes' Szerződés szerinti köte]ezettségei
és felelőssége megfeleJő teljesítésért-

A,je1en garancia az aláírásával hatályba lép'

A Meghatalmazó bármely szerződéses kötelezettsége teljesítésének elmulasztásakol' vagy
bármely' a Szerződéscs Feltételek 15'2 A]cikkelyében felsorolt esemény, vagy körülmény
előál]ásakor a Kezesnek ,jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie a
Ked\'ezményezett kiíát' amely ezen mulasztás. esemény' vagy körüimény miatt keletkezett.
Ugyanakkor, a Kezes teljes felelőssége nen,r haladhatja meg a Garanciális összeg méftékét'

A Kezes jeleo gala]]cia szorinti köto]ezettségei és felelőssége nem engedhetők el a
Kedvezményezett által a Meghatalmazó lészére nyújtott 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 Kedvezményezett jogi státuszának negváltozása niatt' \'agy biímely
rnás okból kifo]yó]ag. akár a Kezes tudtával' hozzájárulásával vagy anélkiil töÍtént'

Bármely. jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a
Létesítmé yre vo aÍkozó Jótúllási időszak becsülÍ lejciraíá|ól szúfiítoíÍ 60' nL|p) (a
'.Lejárat dátulna'.)-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak é^'ályét kell veszítenie és azt
vissza kell ktildeni a Kezes lészéIe'

Jelen garancia álial biztosított kedvezmény átruházható a Szerződés átruhiízására vonatkozó
feltételek alapjaÍ és az ezen feltételek betafiását igazoló' a Kezes lészére kiadott igazolás
a1aDiáü.

Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország ,jogának előíIásai vonatkoznak'
ame1yek a Szerződésre érvényesek.

Jelen Garanciát a MeghatalmMott és a Kezes bocsátotta ki.

(Kelt):

mlnt

A]áírás(ok) a Meghatalmazott ne\'ében

Aláirás(ok) a Kezes nevében



2. KÓTET

6. FEJEZET

ELóLEG-VISSZATIZETÉSI BANKGARANCIA FoRMANYoMTATVÁNYA
(MTNTA)

A szerződés rövid ]eírása
Kéleg,háza Nagyközség szen nyvízhtilózatdn a k bővílése, II, üÍem

KE O P- 1. 2. 0/B/ I 0- 2 0 I 0-00 I I
Kedvezményezett neve és címe: Kétegyhiia Nagyközség onkormányzata 574l Kétegyháza,
Fő tér 9. (akit a SzeEődéses Megállapodás, miDt MegTendelőt jelöl)'

Tudomásunkra jutott hogy (a továbbiakban ''Meghatalmaz ó'') az Ónök
vállalkozója a hivatkozott szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, ame|y célból
a Szerződés részére előírja a Vállalkozó számára egy garancia nyújtását'

A Meghatalmaz ó
visszavonhatatlanul

ezúton
vállaljuk az onök, mint KedvezményezetíMegrendelő részére brirmely

4 (azaz'. -t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg
kifizetését a Meghatalmazó, vagy bármely más személy esetleges kifogásainak
figyelembevétele és bármilyen előzetes bíÍósági vagy választott bírósági döntés' továbbá az
onök és a Meghatalmazó közötti jogviszony brirmilyen vizsgálata nélkül az onök által
résziinkre megküldött irásos felszólítására. ame|y Íarta|mazza:

(a) hogy a Meghatalmazó elmulasztotta az elő|eg visszafizetését a szerződés
fel léleleinck me8|eleIócl l . és

(b) a Meghatalmazó által vissza nem fizetett összeg méÍtékét.

Je]en garanciiínak az előleg összegének felső részletenek] Meghatalmazó á|Ía|i kezhez
vételekor kell hatáIyba lépnie. A garancia összegét az onök részére visszafizetett elő]eg lész-
összegek mértékével csökkenteni ke||, ahogyan az a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye
szeriüt kibocsátott igazolással alá van támasztva. Minden egyes ilyen táÍgÉ igazolás
(Meghatalmazó által megkiildött) másolatiínak kézhezvéte|ét követően azonnal értesitenünk
kell Önöket a módosított garancia összeg mértékéról.

Bármely ki|rzetésre vonatkozó igé }rnek taÍtalmaznia kell az onök aláirasait, amelyeket a
bankjuk' r'agy kőzjegyzö á|Ía| hitelesíttetni kell. A hit€lesített 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
érvényesíthetőségének hatálya lejár és a bankgarancia lészünkJe visszakijldendó'

Tudomiásunkra jutott' hogy a Kedvezményezett előirhatja a Meghatalmazó részerc a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nelI keÍült visszafizetésre a
lejárat napját megelőző 28' napig. Vállaljuk. hogy az ezen 28 napon belül az Ónök által
részünkre megküldött irásos felszólításra, misze nt az előleg még nem keÍült kifizetésre és
-jelen gaíancia még nem kerü|t meghosszabbításra. kifizetjük a,z Ónök részére a garancia
összegét'

Jelen bankgaranciáÍa a magyarjog az irányadó.

felkérésére, ni (a bank ntegnclezésc)

,v-I_rr,

Kelt: Aláirás(ok)



2. KOTET
T.F]EJEZET

UTMUTATó Á y4LTozIATAsoI! YlilLALrozoI {T!'ETELÉSEKKEZELESEIIEZ Es A szERzoDEs MoDosITÁsAIIoz

Ez a segedlet kizfuó]'ag a KEoP projektek m9gvalósítási fáaísában felÍneÍiilő váltoáatási
euáÍások es v|állalkozói követelések esetében hasznrílható fel, de fontos megiegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződesek tqesítóse solán szeÍzett kpasz/.afatot'
amely nélkiil nem lehet összetett a kivitelezés időszakíban jelentkező, néha jogi
szakismereteket is igénylő feladatokat megoldali.



l. A Kiizreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés

teljesítése során

A plojckt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési
szempontból tönénő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljáÍásokban' va|amint a
Vállalkozói követelések elbirálása során elengedhetetlen a szabál}talansá8ok. és ebből
adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkedlése érdekében.

A KSz összeveti a projekt alapdokumenfumaiba (Tánogatási Kérelem' Bizottsági Döntés.
Támogatási Szerződés) fog|a|t, azaz a támogatásÍa jogosult, műszaki tartalmat a
változtatással. illetve a Vállalkozói követetéssel éÍintett műszaki taÍtalommal' Az
elszámolhatósági vizsgálat soliin rnegállapításra kerül, hogy a pótmun}a költségei
finanszirozhatóak-e a projektre biáosított forrásokból: amennfben a projekt
alapdokunenfuinai alapján a költségek nem elszámolhatóak a pÍojekt keretében, a felrnerülő
többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet teíhelik' abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egósze, vagy egy része még rendelkezésre ál] az épitési szerződés
költségvetésében- Ugyanez vonatkozik arra az esetÍe, arrrikor a KSZ megítélése szerint a
MegÍendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból (elóre nem
láthatóság) nem igazo|ják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló
pótmunka elvégzósét.

A 4/2011. (I.28.) Konnán}'rendelet (Kr.) 44.s (l) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF
vélemá]yének beszerzése előtt fentiek tekintetébcn csak előzetes jogi álláspontot ad. A
Változtatási .jar'aslat vagy a Vállalkozói kö\'etelés támogathatóságához szükséges a KfF
közbeszerzési-jogi szen]pontú egyetértő \'éleménye is.

A Mémök alap\,ető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tanalom
végrehajtásának felügyclete rnüszaki és pénzügyi szempontból' További felada,.a az
esetlegescn felmerülő \'itás kérdések tisztiízása' a Mesrendelői döntés előkészítésc: a Mémök
szakmailag vizsgálja meg a váltoÍatás' a Vállalkozói követelés a|apjául szotgáló pótmunka
rnűszaki megfelelőségéÍ, a hozzá kapcsoJódó költségek nagyságát és a vál]alkozó oldalán
1élmerülő körülménveket'

2. v^|tozt^tásie|járás'Válla|kozóikiivetelés.Tartalékkeret

Változtatások. Vállalkozói kö\'etelések kezdeménYezése

válÍoztatást kezdeményezhet á 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 13.1 alapján a Mémök által kiadott váltoáatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói
javaslat' aá a Mémök a megvalósíthatóságÍa és az árÍa vonatkozó előzetes megállapodás
nélkiil adja ki' Ha a vál|alkozó az utasításnak e)eget tesz és ezze| kapcsolatban a teljesítésre
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vonatkozó határidő
alapján Vállalkozói

hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a F]DIC 20'I
követelést nvúithat be.

A FIDIC l3.2 és 13'3 alapján a vállalkozó által benÉjtott Vállalkozói javaslatban a
Vállalkozó részletes előteÍjesáést készít' amelyhez melléke|i a változtatással kapcsolatos, a
változtatást alátfunasztó valamennf dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak
tartalmaznia kell a vál]alkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igé[yét is, igy
arra a FIDIC 20.1 alapján vállalkozói követelést benÉ,jtani máÍ nem kell.
Nem keyerendó össze a vá|toztatási utasítás (FIDIC l3.l), a változtatási javaslat
(FIDIC 13.2' l3.3) és a vállalkozói követ € lés (FID|c 20.1):

- A vállalkozói követelés elsősorban nem műszaki tartalomváltozással ,járó olyan mÚka
elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, köriilmény kikiiszöböléséhez
szükséges a kivitelezés zökkenőtnentes fol},tatásának a céljából (pl'| szivattÉzás nagyobb
lróolvadás' eső utár; csatoma nyomvonalában használaton kí\'iili közmű átvágása;
helyszíni alappont áthelyezés stb.)'

- A vál]alkozói követelés másodsolban, a Mémök által a FIDIC l3'1 alapján kiadott.
műszaki taÍtalomváItozásra irányuló váltoÍatási utasítiís következménye is lehet. llyen
utasitást a Mémök jellenzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki'
amelyek esetében a Mémök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, Iészletes
műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak
Mémók á|tal kiadott Változtatási utasításról, ame|}nek azonban lehet a következménye
Vállalkozói követelés.

- változtatásra irán1'uló munka csak a FID|c l3.l szerinti vá|toztatási utasítás kiadása
vagr a Vá||alkozó által a FIDIC l3.2 vas/ l3.3 benyújtott vá|toztatási jaYaslat
Mérnök á|ta|i jóváhagyása uíín hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását
azonban !qggg!óZ!9!|! az annak a|apjául szolgáló esemény kiküsziibölése, munka
elr'égzése.

A FIDIc 20.1 alapján a Vállalkozói követe|és jogszerúségének előfeltétele' hogy
Vá||alkozó a köv€te|ésére okot adó körülményt' eseményt MérnöIatek bejelentse
onnantól számított 28 napon be|ül' hogl a körülményrő|, eseményről tudomást szerzett
vasr' tudomást kellet volna szereznie. A bejelentésnek taÍlalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és
arra a FIDIC ponta történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tén}t' hogy
várhatóan vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (ponlos
összeg,hatáÍidő meghatározása nélkül) követelést fog benÉjtani.

A beje|entés után tiiíénik meg magának a követelésnek a benyújtása, amelyre 42 nap
vary a Mérnök és a vállalkozó kiizötti megáIlapodás szerinti h{táridő áll rendelkezésre.
A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban
ez utóbbiakat nern sziikséges bejelentésentént elkészíteni, azaz több bejelentés
összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés'

A FIDlc alábbi alcikkelyei kifejezetten mePjatirozzák azokat az eseteket' amelyek
bekövetkezésekor a Vá|lalkozó, a FIDIC 20.l alapján szabályozott módon, többletköltség
kiÍizetéseíe és/vagy teuesítési időtartam hosszabbitásáÉ lehet jogosult' A szerződéssel
összefiiggésberr természetesen 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
tededhet ki követe]ése.

I '9 Tenek vagy utasítások késedelne
1'9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC)
2.1 A helyszínre r'aló bejutás joga
4'1 Kinízés
4.l2 Előre nenr látható helyszíni kődlmények
,1.24 Régészet
,|.4 Uzempróbák
8.,1 Meg\''alósításidőtaÍalmánakrncg]]osszabbítása
8'5 Hatóságoká]talokozottkésedelmek
8'9 Fel1iiggesztéskövetkcznényei
10.3 Bea\'atkozás aZ át\'ételkori próbákba
] 2.2 Elhalasz|ott Uzempróbák (Sárga FIDIC)
12'4 Befejezés utáni územpróbák sikeftelensége (Sárga FIDIC)
13'7 A josendszer változásai miatti kiigazítások
16' l Vállalkozó joga a mullka felliiggesztésére
1 7'3 1 7.4 A MegÍendelő kockázati körébc tafiozó esenények

(kö]tség)
] 9.4 Vis Maior következményci

és azok követkeanényei

(költség)

(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)

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

A Vá|toztatás és a vállalkozói kiivetelés szándókát és tartalmát 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.) és csak 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 egyeztetést az utasítás kiadását
megelőzően kel1 megtartani '

Abban az esetbei, ha a Mémök és a Megrende1ő nem tartja szükségesnek a koncepcionális
cgyeztctést. rnivel olyan változtatás va8y követelés alapjául szolgáló munkáról. körülmén1rőJ
van sZó, amelyek az á]talilüos tapasztalataik alapján 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 benyújtott Változtatási 'javaslatot vagy
Vállalkozói kövctelést és azok támogatásbó] töIténő kifizetését KsZ elutasítja. Továbbá ilyen
esetekben KsZ t nem köti ajóváhagyásÍa az alább12.2.2 pontban meghatározott hatiiridó.

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 éppen elutasításáról sem beszélhetiink' Az egyeztetés eredményckélrt. a
projekt alapdokumcntumai' valanint a Kbt' alapján KSZ csupán tájékoztatást' segítséget nÉjt
elszárnolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő Í.eleknek és a Mémóknek'
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Az e8yeztetést követően célszeni a munka jellegének és mennyiségének pontos
meghatáÍozása, valamint szükségszerűségálek vizs8á1ata.

Az egyeztetés előse8iti. hogy a Ksz-hez később hivatalosarr benÉjtott, már elkészített
változtatási javaslat vagy vállalkozói követe|és tartalma n€ legyen ismeretlen a
projektmenedzser előtt, és azokat az a|ábbi 2'2.2 pontban meghatározott határidőn belül eI
tudja bírálni. A koncepcionális egyezÍetés cé|ja' hosl' ne a változtatási javaslatok vagy
vá||alkozói köveÚelések e|készítése és Ksz-hez történő benyújtása után derüljön ki'
hogy az annak alapjául szo|gá|ó munka a projektbő| semmi esetr€ sem finanszírozható.

A KSZ á|ta| alkalmazott minta közbeszerzési dokumeItáció kivite|ezési szerződésének
értelmében a Mérnöknek nincs joga a vá|toztatásokat, valamint a válla|kozói
kö\'ele|éseket a Megrendelő jóYáhaslása né|kü| jóvábagrni' azokhoz csak hozzájárulhat.
Megrend€|ónek ug-vanakkor a KSZ jóváhag1ását kel| kérnie a vá|toztatási
javas|atokhoz és a válla|kozói követelésekhez a változással érintett múszaki tartalom
és/vagy a tiibbletköltségek támogatásbó| történő Íinanszírozhatósága érdekében'

Abban az esetben. ha a Vállalkozói követelés a FlDlc l3.l szerint kiadott változtatási
utasítás eredménye, akkor a kö\'etelést megelőző Váltoáatási utasítás kiadásához csak a
MegÍendelő jóváhagyása szükséges.
(A pontos eljárásÍendet rögziti a 3' fiiggelék folyamatábÍája.)

2.2.l A változtatásj javaslat és a Vállalkozói kö\'etelés tartalmát az 1. és a 2. fiiggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jó\,áhagyásihatáÍidők

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Meglendelő, a Mémijktől
történó kézhezvételét kóvetó, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját
jóváhagyásával és a MérDök hozzájáÍulásával együtt.

KsZ a Váltoáatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését
követő l0 munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját
kifejtve.

Meglendelő a keletkezett dokuÍentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának
kézbezvételét követően, azomal megkiiJdi a KFF-nek.

A KFF-nek a KJ.44.s (2).(5) bekezdéseiben rögzített íolyamat er€dményekált tett
észrevételei alapján módosított dokumentumokat a Megrendelő megkiildi KSZ-nek. A
Ksz a módosított dokumenfumok tartalmával történő egyetértése esetén, azokat
jóváhagyja (szerződés módositás ellenjegyzése).

A szíikséges jóváhagyások (Megrendelő, KsZ) beszerzését kiiYetően Mérnök
sorszámozva has''ja jóvá a Vá|toztatási javaslatokat és a vá||alkozói kövcte|éseket.

2.2.3 A változtatások és Vállalkozói követelések elsziimolása



A változtatásokból eredő és az adott pro.jckt szempontjából elszámolható' Vállalkozónak

.járó többletköltségek kifizetése a szerzódés taÍalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a
tartalékkelet telhére töfténik az elÍ.ogadott követelés kifizetése is.

2.3 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési ttin'énY

A Taltalékleret a FIDIC 13'5 pontja szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13'6
pont szerinti napi díjas nunkákbó] állhat' A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű
Ajánlati Ar és a Tarfalékleret egÉtlesen adja ki a Szeződés ElÍ.ogadott végósszegét' A
kivitelezés során a kiigazításokat is magában tbglaló összeg a Szerződéses Ar (alapja az
Egyösszegű Ajárlati Ar).

Tartalékkeretből a pótmunka kifrzetésének nincs akádálya, amennJ'iben:
- a fentebb már részletezettek alápján elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a szerződéskötéskor az eg1'ik fél által sem előre látható ok követk€ztében beállott,
valamelyik fél lényeges jogos érdekót sórtő körÍilmóny miatt van szükség az adott
pótmunlűira,
- a szerződésnek a felhivás, a dokumentáció feltételei' illetőleg az ajánlat tartalma
alapján mcghatározott rószét módosítja a pótmunka'

Tehát a Kbl szerződésmódosításra (Kbt. 303. $) vonatkozó e|őírásainak is
én,én1'esülniük kell a tartalókkcrct - közbeszcrzési eliárás |efo|ytatása nólkÍili -
felhasználásához' Amennyiben a pótmunka kiegészítő vagy új építési beruházásnak
tekinthető - azaz clvégzésóvcl nem pusztán a szerződésbe fogla|t műszaki tartalom
módosu| -, a KbL |25.$ (3) bekezdése alapján' hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
kell indítani' még akkor is, ha rendelkezésre áll a tartalékkeret.

3. AZ Utmutatóban leírt eljárásrendtől történő € ltérés kockázata

Ha a ,zeÍződ'ő felek (Megrendelő, vállalkozó) nem a jelen Útmutatóbiur foglaltaknak
megfeleliien ,járnak el (lsd' 2'2'2 utolsó nondata)' és ennek követkeanényeként a KsZ utólag
az adott pótmunla költségének vagy a változással éintett nűszaki taftalonnak a
szerződésben biztosított támogatásból töfiénő tinanszíIozását neln hagyja jóvá' az teljes
egészében a szcrződő felekct terheli' Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást ncm hagyjóvá
utólag a KsZ. aZ eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszíroz-hatók
táÍnogatásbó1.

Mcllékletek: l-3 Függe|ékek



l' F0ggelék

Változtatási Javaslat tartalmi követelményei

l. Áft'|íío!.d{tok

. változtatási Javaslat sotBámá

. 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 taÍtalom Í6vid leíÍása, b€'outatása

víltozt.Íásl Jrv's|.t

. Hivatkozás a csatolt úelléHet(ek)Íe (melléL.let száoa, Éjz száma)

. változtatási Ja!€slat Ésáetes leírása [l3.2 (i)-(iv) szeÍinti besoÍol.ís' 13.3 (a).(c) szeÍilti
taÍtaloE]

. változtatási 'avlsbt szüksecessécéúckindol'l.ása az alábbi kategÍiákszefiDu ailminivrríciós
ok' műszaki ot' pélzügyi ok, ülcE6zési ok' e$Éb ok

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

. Átátás b€cslás€ (l-!incst'íásrl' 2-b6fuáiéhi 3.kózacs' +j€l@íts'5-kicmelkedő)
plnzügyi' batfuitló' níszaki sp€cifikáció és eg]Éb !.ldÍtctb€í

. Az cgyes hatások szöveg€s leírása (!ébziigyi tatísolq határidiir€ gJ€tololt ha!ás (Ésdet.s
indoklás szülcéges' ütemt€rwel kiegészitett), míiszaki változás)

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

6. Mclék|.tok

:



VáI|alkozói Követe|ések (C|aimek) összeállítása és formája

Boritólap

TaÍt.lomjeg}zék

n táko,x s, 
" 
oa a"" o r d t e t eb* |' o n at ha ó c i k*el,\,r e

KÖvetel& ílirgának ,|id leiása
kTvetek összeg 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;désköt ö H al óslig)

2. A B€Íuh,ázis méÍftildk.jvei
Állalános Ío|Íosat'b adatok: yersenyajánlat ben'Djjí,ÍEa sze|zőltés alóini\a' szeEődas e'sszege,
Tar t al é kiar e l' Íelhas z nó l, Tarlal é*kg a' Mun kakz de s i Ul as í l ás

3. A vá[alkoái Követelés

3' l. Á vállalkozó Kijvetelés részlet€s ísmeÍtetése
A köyetelés ponÍos neghatbozl'sa

3.2. váJalkozói Köl'eteléssel kapcsolatos escmények
Köveleléssel kopcsolatos eseménre* bonoll8ai isnerte|^e, tbg,alások" le\elel. toope 'cio|
jegEő*önyvek' rclevá,E kjvonaí a Tenderdola,ne,xócióbol' Ep ai NaPlóból' yáIalkozói K.,etelés
bejekntese és Mérnök esetleges ,áIas2a, utasítása a live,eles ftszletes kidolgozógáfa'

3.3' Á vá alkoái Kóvctclés indokl'ása. al'Átámasztísa
Tende okunen|áció leivona,, szerződeses Fehé|.l.k' jogszabályok' íáblázatok kn11tatl'sok

3'4' A vállalkozói Köv€telés elszánol|ísa
KeIő re,zle,ezeltségű, eleni kb,etelestélelekre bon.ott, jól köve|hető költsegvetéssel és összesítőyel ke
elke'zíteni

A líiyeteleÍ té'telek,e* tar|alnaznia kcl:

a) a követeles alapj&.l szolgóló nunka|ckl k|ekzáná.

b) a köve|elés alapjául szolgáló munkatétel pontos 'űszaki ta alnóL beleéfiye a beépítésr.
keák ahyag ternék be|enrlezes negn.yezését, m.űszaki Para|néíercil' !íp sat, wlanint a
beép í|^ körülnény eiÍ stb.

A nunkatétel onyagkökséca . hlilönösen e epedi, speciális an,asol. |e,mékek
berendezesel beepí,ese .:e,én - besze|zési/alvá alko.ói szá,,|lá|,al kell igtzolni.

4. MelléL{erek
szerződes kiyo ata
yokatkozó levelez^ek
Tervrujz ftszletek
Féhykpek
szánL'*, bizon,Ialot nellé*elerc a ki,veteles lélelel. anlagköltségének elszánolásáhú, elbbálásához
Cépberleli s2er.ódes 
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3. Függelék


