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(székhe|y| 5741 Kétegyháza Fő tér 9 sz; adósám. 153435492-04')

mint megbízó (a továbbiakban:,'|\r|egbízó'')
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(székhe|y: 5700 Gyu|a' Ho|d u. 10'sz; cjsz.04-09-003195; adószár 11047272-2.04)

mint megbízott (a továbbiakban:',|\,4egbízott'')

között az aIu|írott napon és he|yen a köVetkező fe|téte|ek me||ett:
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KÜLÓNös szERzóDÉsl FELTÉTELEK

Preambulum

A |\,4egbízó közbeszezésj eljárások Útján szerződéseket kíván kötni az a|ábbi p|ojekt
kiviteIezésére:

Kétegyháza Nagyközség szennyvízhálózatának bóvitési' ||' Ütem
(a továbbiakban: "Projekt.')'

A szerződó fe|ek a Szerzódést a Projekt megva|ósÍtása cé|jábó| a közbeszerzésekről szóló
2003. éVi cXXlX. tórvény (a továbbiakban: ',Kbt.,') rende|kezései szerint |efolÍatott egyik
kózbeszezési e|járás eredményeként és arra tekintettel írják a|á. A je|en Szerződés a
Megbízó mint aján|atkérő és a lúegbizott mint nyertes ajánIattevő között jött |étre'

|. A szerzódés tárgya

A szerzódés tárgya Mérnöki és múszaki e||enőri szo|gá|tatások biztositása a Projekt
építési munkáinak koordiná|ására' A Megbízott á|taI Végzendő feladatok pontos körét
és meohatározását a 3. sz' me||ék|etként csato|t Múszaki leírás taia|mazza'

A szerzódés stÍuktúrája

A Megbízott Íeladatait a je|en Kü|önös szerződési Íe|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|ános szerzödési feltételek. a Feladat |eírás' az ekként sem
szabá|yozott kérdésekbén a szerződés további me||ék|etei az irányadók' A jelen
bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kö|csönösen
magya|ázzák, de kétérte|műség' e|térések és Vita esetén a je|en Különös Szerződési
Fe|téte|ek, vaIamint a számozását tekintve e|őbb á|ló me||ék|etben fog|a|tak az
irányadók.

MeIlékIetekI
1' sz' me|lék|et| Á|ta|ános szerzódési feltéte|ek
2' sz' melléklet: Kiegészító tájékoztatás
3' sz' me||ék|et: l'Iűszaki leírás
4' sz. me||ék|etI PénzÜgyi ütemterV
5' sz' mel|ék|et| szakmai ajánlat
6. sz' me||ék|et: Útmutató a Vá|tozatások' Vál|a|kozói köVete|ések kezeléséhez és az
építési szerzódés módositásához
7' sz. me||ék|et| AjánlattéteIi nyi|aikozat
8' sz' mellék|et: Aján|attevői nyi|atkozat a Kbt' 67' s (3) d) tekintetében (szakértók)
9' sz' mel|ék|et: Beszedési megbízás te|jesítésére vonatkozó hozzájáru|ás.
feIhataImazó ny||atkozat a Kbt. 99's (1) bekezdése aIapján

A M€gbízoft tevékénységének a kezdete

A szerzódés azon a napon |ép hatá|yba, amikor aá a fe|ek a|áírták.
A |V]egbízoti munkájái a szerzödés hatá|yba lépését köVető e|ső napon kóte|es
megkezdeni.

A Megbízott tevékenységének idóta.tama

szerződó fe|ek megáI|apodnak. hogy a Megbízott a je|en szerzódésben meghatározott
tevékenységét a |||. pontban megjeló|t idóponttó| kezdődóen e|őre|átható|ag 2013'
februá| 28-ig' de |egalább. i||, |egkésöbb a l\,4egbízó és a Projekt építési munkáit

t .

tv.
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megva|ósító Vá|laIkozó(k) közötti Vá||aIkozási' szerzódésekben rögzített jótál|ási
kóte|ezettség időtartamának Iejártáig köte|es el|átni'

V. Megbízási dii' fizetési fe|téte|ék

A megbízás] díj| 9'950'000'- Forint + AFA' azaz Ki|encrni||ió.ki|encszázötvenezer
Forint + áita|ános forga]n']i adó, A je|en szerzódés fázis aIapÚ szerzódes' A
támogatás szempontjábó| e|számoIható kö|tség erejé]g a megbízási díj 84'02 %-a EU
és kö]tségvetési iámogatásbó|, Va|amjnt 15'98 %-a saját forrásbó| kerül
finanszírozásra' A jóVáhagyott és e|számolható kötségen felü rész f nanszirozasa
te|jes egészében a N,4egbízót tefieIi'

A megbízási díj tarta|maz minden, a Í\4egbízott tevékenységéVe| és szerződésszerű
te|jesítéséVeJ összefÜggó, azza| járó kó|tséget' járu|ékot és dijat (ldeértve tobbek
közőtt a2 eset|egesen a szerződés te|jesítése során |étrehozott mÚ1(Vek) tekintetében
fizetendő fe|haszná|ási díiat is),

A |\,4egbízott fe|é történő k]íizeiések forintban kerÜlnek átuta|ásra a Közreműködő
szervezet á|taI a MegbÍzott B.4' pontban meghatározott bankszám|á]ára'

A Megbízott a szerződésben fog|a|t feladatok é||átásáéft a tejesített és a |\4egbízó
á|ta] leigazo|t tevékenysége alapján a Projekt megva|ósításának a fázisaihoz igazodó
esedékességgeI jogosu|t a díjazásra'

A kiÍizetések a 4' sz' me||ék|etben fog|a|t Pénzügyi ütemterv szerint töfténnek.
minden esetben szerződésszérú és a jogszabályoknak megfe|e|ó szárn|a a|ápJán' a
szám|ának a |\,4egbízóhoz történó beérkezését köVetö 45 napon be|Ü|'

A szoIgá|tatások ÁFA tartaImára Vonatkozóan a feIek a mindenkori adójogszabá|yok
szerintjárnak e|'

A szerződés biztosítékai

A |Vlegbízottat a je|en szerzódésben meghatározott bárme]y köte|ezettségének,
feIadatának késede|mes te|jesítése esetén késedelmi kötbérjizetés köteIezettség
terhe|i. A kötbér a|apja a lvegbízási díj nettó összege' A kötbér mértéke a késede|em
minden naptári napja után napi 0'5 % a kötbéra|apra Vetíteíten. de összesen |egfeljebb
a nettó |Vegbízás] díj 25 %.a'

ÉÉesítések

A fe eknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendó kőz|éseiket az a|ábbi szerné]yek
'és/éle dz a|ábbi cír.e kel e!JltatniLrk'

5 .6 .

v .

A Megbízott részéreI

Szervezetl

címzett:

Cím:

TelefonsZám:

Faxl

ERBO-PLAN KfI.

Erdész Bé|a UgyVézető

5700  Gyu la ,  Ho  d  u .  10 .

66/561-940

66/561-940



A ]\legbízó részéreI

Szeruezetl

címzettI

cím:

TeIefonszámI

Fax:

Kétegyháza Nagyközség onkormányzata

KaIcsó lstvánné Poigármesier

5741 Kétegyháza' Fő tér 9'

ö61250.122

66/250-122

VIII. Egyéb kíílönös feltétc|ek

B ' 1 ' A |\,4egbízott tevékenységét a F|D|c ' Epítési |V|unkák szerződésés Fe|tété|ei |Vlegbízó
áita| |\,4egiervezett |\,4agas- és ]\,4é|yépítési |l4unkákhoz', dokumentumában.ögzített
e|óírások szerint Végzi' A Megbízoit a Változtatásokfa Vonatkozó F|D|c 13'1 ' 13'2 és,13'3 A|cikke|yek, a Vá||aIkozói kovete|ésékkel kapcsoIatos FIDIc 20'1 A]cikke|y
szerinti jóVáhagyási jogköreit a |\ilegbízó jóVáhagyásáVaI gyakoroIhatja a je|en
szerződés me||ék|etét képezó Utmutató a változtatásakhoz, vállalkozói
követelésekhez és a szerzódés módosításához sze|inÍ'

8.2' A |\,4egbízott te|jes körú fe|e|ósségge| tartozik a kózósségi támogatás Vagy a
társfinanszírozói támogatás tekintetében a |Vegbízó Va|amennyi Vjsszafizetésj
köte|ezettsége vonatkozásában' amennyiben az a vá||a|kazónak fe róható bárme|y
okbói köVetkezik be.

B.3' szerződó féiek magukra nézve köte|ezónek fogadják e|' hogy a Kbt' és az
á||amháztartásró] szóló 1992. éVi XXXV|||' törvény szerinti i||etékes é||enórző
szervezetek fe|ada! és hatáskörÚknek megfelelóen a közbeszezési e|járásokat és
az azok a|apján megkötött szerződések te|jesítését rendszeresen el|enőrizhetik' és
hogy részÜkre a jogszabá|y szerinti infoÍmáció megadása üz|eti titokra Va|ó
hjvatkozássaI nem tagadható meg'

a'4. A MegbÍzott szám|avezétó pénzintézete és szám|ászáma:
OTPBank nyRt 1 17 33027-2047 27 7 +000A0000

8'5' A szerzódés a két fé| á|ta|i aláírásáVa| |ép hatá|yba. A Közreműködő szervezet
el|enjegyzése a szerzódés tel]'esítése során feImerÜ|ő e|számo]ható kö tségeknek a
Projektre nyújtott támogatásbó| történő finanszírozását biztosítja,

|x. szerzódésipé|dányok

A je|en szerződés 5 pé|dányban készÜ|t' ame|ybő| 3 pé|dány a Megbízót' 1 pé|dány a
Megbízottat. 1 pé]dány a Közreműködő szervezetet i||eti

[he|yl ' IdátumI x!.!- 7.,\ JaJ.LV"

(..'.-\iE:r^-
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Megbízoit
LepViseIetében: [t]
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1. sz. |!lELLÉKLET

A szERzóDÉs ÁLTALÁNos FELTÉTELEI



2. sz. MELLÉKLET

KIEGÉszíTó TÁJÉKozTATÁs



E
3 '  sz '  MELLÉKLET

MÚszAKI LEíRÁs



4. sz' MELLÉKLET

PÉNZÜGY| ÜTEMTERV

A Proiekt munkáiva| kapcso|atos e|őreha|adáshoz kötött díi
íFázis a|apú kiÍizetós)

|' sz. rész.szám|a 2o11. ||. fé|év Véoén 30 0/o

||' sz' Íész-szám|a 2o12' |. fé|éV Véqén 30%
y'égszám|a: A |Vegbízott e|ózetes záoe|entését a Megbíz(
óváhaqvta 40 0/o

csSzesgn: 1oo o/ó
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5, SZ. MELLEKLET

szAKMA| AJÁNLAT



6. sz. MELLÉKLET

ÚTMUTATó

A VÁLTozTATÁsoK, VÁLLALKozT| KöVETELÉsEK KEZELÉsÉHEz És Az ÉPíTÉsI
szERzTDÉs MTDosíTÁsÁHoz

Ez a segédlet kizárólag a KEoP pro,jektek megvalósítási fázisában felmerülő váltoáatási
eljáÍások és úállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megiegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesítheti a FIDlc szerzódések teljesítése soÍán szerzett tapasáa|atot'
amely nélkiil nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában je|entkezö' néha jogi
szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani.



l. A Közremíiködő Szervezet (KSZ)' az NFU Kiizbeszerzési
Fe|ügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési
szerződés te|jesítése során

A projekt kivitelezése soÍán felmerült pótmunkák elszánrolhatóságának és közbeszerzési
szetnpontbó] töIténő megalapozottságá]ak a vizsgálata a Változtatási eljárásokbarr, valamint a
Válla]kozói követelések elbiÍálása során elengedhetetlen a szabálfialanságok, és ebból
adódóan a pÍojektfe biztosított EU táfDogatás visszafizetésének elkerülése érdekében'

A KSZ összeveti a pÍojekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kércle , Bizottsági Döntés,'rámogatási Szerződés) fog|a|t' azAz a tiiÍnogatiisra jogosult' műszaki tartalmat a
Vá|toíatással, illetve a vállalkozói követelésse| érintett műszaki tartalomma|. Az
elszámolhatósági vizsgiíIat soÍán megá|IapításÍa kerül, hogy a pótmunka költsé8ei
finanszírozhatóak-e a projektre biztositott forrásokból: amennfben a projekt
alapdokumenfumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmeÍülő
többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre á|l az építési szerződés
költségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra 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
pótmunka elvégzését'

A 4/2011.0.28.) Komán}Tendelet (KÍ.) 44.$ (l) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF
véleményének beszelzése e|őtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A
Változtatási javaslat vagy a vállalkozói követelés támogathatóságliüoz szükséges a KFF
közbeszerzési-jogi szempontu egyetértő véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Válla|kozási szerződésben foglalt műszaki tartalom
végrehajtásának felügyelete műszaki és pénziigyi szempontból' További |eladata az
esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelói dőntés előkészítéseI a Mémök
szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka
mÍiszaki megfelelőségét' d hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vá|lalkozó oldalán
felmeriilő köÍülményeket'

2. Yí|toztatási e|járás' Yá||alkozói követ€lés - Tartalékkeret

2.| vá|toztatások,válla|kozóikövetelésekkezdeményczése

vá|toztatást kczdeményezhet a 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 alapján a Mélr]ök által kiaddt Váltoáatási utasítást nem előzi nrcg Vállalkozói
javirslat, azt a Mémök a megvalósithatóság|a és az ár.r.a vonatkozó elózetos n]egállapodás
nélkiil adja ki. Ha a Vál]alkozó az utasit.rsnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a tetjesítésre
vonatkozó határidő hosszabbítási ós/vagy löbbletköltség igénye kelctkozik. a l.Il)lc 2()'I
alapján VáJlalkozói követe]ést nyújthat be'



A FIDIC 13.2 és l3.3 alapján a Vállalkozó álta| bcnyújtott Vá||alkozói javaslatban a
Vá|]a|kozó részleles előterjesztést készit, arnelyhez rnellékeli a változ,tatással kapcsolatos. a
vá]toztatást alátámasztó valamenrryi dokLrnentumot is. A Változtatási .iavaslatnak
tartalmaznia kell a Vállalkozó hatá{idó hosszabbítási és/vagy többletköltség igényét is. így
ana a FIDIC 20.l alapján Vállalkozói követ€lést b€nyújtani már nem kell.

Nem keYerendő össze a változtatási utasíÚás (FlDlC 13.1)' a változtatási javaslat
(FlDIc l3.2' 13.3) és a vá||alkozói követclés (FIDrc 20.1):

- A Vállalkozói követelés elsősolban nem műszaki tartalomváltoással járó o|yan munka
e|végzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküsziibölésóhez
szükséges a kivitelezés zökkenőmerrtes lblÍatásálrak a céljából (pl': szivattyúzás nagyobb
hóolvadás, eső utiín; osaloma nyomvonalában |rasmálaton kíviili kö7o1íi átvágása:
helyszíni alappont áthelyezés stb.).

- A vállalkozói követelés másodsolban, a Mémök által a FIDIC l3'1 alapján kiadott,
mÍiszaki tat1alomváltozásra iránntló váltoáatási utasítás következménye is lehet. llyen
utasítást a Mémök jellenrzően csak olyan kisebb fokír mÍiszaki taÍtalomváltozásokra ad ki'
amely€k esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes
műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó vállalkozói javaslatróI csak
Mémök által kiadott változtatási utasításról, amelynek azonban lehet a következménye
Vál1alkozói követelés'

- változtaÍásÍ! irányuló munka csak a F|DIC l3'l szerinti vá|toztatási utasítás kiadása
vagy a vál|alkozó által a FIDIC l3.2 vas/ 13.3 benyújtott változtatási javaslat
Mérnök álta|i jóváhagyása q!fo hajtható végre. A vállalkozói követe|ós benyújtását
azonban !q!g9!É49!! az annak alapjául szolgá|ó esemény kÍküszöbölése' munka
elvégzése.

A FIDIC 20'l alapján a vállalkozói követelés jogszeÍűségének előfeltéte|e, hogy
vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek bejelentsc
onnantó| számított 28 napon beliil' hory a körülményről, eseméíyről tudomást szerzett
vagy tudomást kcllet volna sz€reznie. A bejelentésnek taftalmaznia kell a FIDIC 20.l-re és
arra a FIDlc poÍItfa történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a ténf, hogy
vá.hatóan Vállalkozó többletkőltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbitásra (pontos
összeg/határidó meghat.irozása nélkü1) követelést fog benyíÚtaIi.

A bejclcntés után tiirtéíik meg magának a kövctelésnek a bcÍyújtása, amelyre 42 nap
vagy a Mérnök és a vál|a|kozó közötti megállapodás szerinti határidő áll rcndelkezésrc.
A b€jelentéseket sorszámozva kell benyújt8ni' akár csak a Vallalkozói követeléseket. azonban
ez Lrtóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés
össze1bglalását is magába Íbg|alhatja egy követelés'

A FIDIC alábbi alcikkelyci kifejezetten meghatáfozzák azokat az csctckct, amelyck
bekövctkezésekol a vállalkozó. a FlDlc 20'1 alap,ján szabályozott módon, többletköltség
kifizetésér.e és/vagy teljesitési időtartam hosszabbítására lelret jogosult. r'\ szcvődéssel
összefiiggésben tctmészetesen más okból is lehet FIDIC 20'l szeÍinti kövctelése a
Vállalkozónak. iünelyet a MórnökDek kell elbírálnio. Ugyanakkor az alábbi alciktelyek
valamclyikére töúél1ő hivall(ozása esetén csak az adott alcikkclyben mcghatáIozottak|i!
tc.jedhet ki követclése'

L9
L9

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

(költsóg-l.idó)
(köl1sóg F jdő)



2'1 A helyszínre való bejutás joga
4.'7 Kinízés
4. |2 Előre n€m látható helyszíni köúlnények
4.24 RéEészet
l.4 UzcÍnprooaK
8.4 Megvalósításidőtartalmánakmeghosszabbítása
8.5 Hatóságok által okozott késedelmek
8'9 Felfiiggesztéskövetkezményei
10.3 Beavatkozás az átvételkoÍi próbákba
12.2 Elhalasáott Üzempróbák (SáLÍga FIDIC)
12.4 Befejozés ütáni üzempróbák sikertelensége (sá.ga FIDIC)
l 3'7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
l6.1 Vállalkozójoga a munka felfiiggesztésére
17'3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó esen]ónyek és

(költség)
19'4 Vis Maior következményei

(költség + idő)
(kö]tség + idő)
(költség+idó)
(költség lidő)
(költség+idő)
(idő)
(idő)
(költség+idő)
(költség + idő)
(kóltség)
(költség)
(költsóg+idő)
(költség)

azok következményei

(költség)

2.2 változtatási j avaslatok és vállalkozói köYetelések jóváhagyása a Mérnök, a Megbízó
és a KSZ részérő|

A változtatás és a vállalkozói követelés szándékát és Úartalmát a Megrendeló, a Mérnök
vag]r a Mérnökön keresztül a vállalkozó előz€tesen, koncepcionáIisan ke|l egyeztesse
KsZ felelős projektmenedzserével (p|. kooperációs m€gbeszélésen, FI-n történő
m€gbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Vatoáatási javas|at vagy a Vá|lalkozói
követelés kidolgozása' Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC ]3.l szerint
kiadott váltoáatási utasítás eÍedménye, a koncepcioniíis egyeztetést az utasítás kiadását
megelőzően kell negtanaIri.

Abban az esetbeü, ha a Mémök és a Megrendelő nem tarÍja sztikségesnek a koncepcionális
egyeztetést, mivel olyan viáltoztat|ás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról' körülményről
van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nern vetnek fel sem elszámolhatósági,
sem közbeszezési kéIdéseket' akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkol azonban .ielentős a
kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Vfltoztatási javaslatot vagy
Vállalkozói követelést és azok támogatrísból történő kifizetését KsZ elutasítja. Továbbá ilyen
esetekben KsZ-t nenr köti ajóváhagyásra az alábbi 2'2.2 pontban meghatározott határidő.

A koncepcionlíis egyeáetés során a KsZ meg tudja vizsgálni, hogy adott pro,jekt
szempontjábó| valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszrímolhatósági vagy
közbeszerzési problémát' Hangsúlyozandó, hogy ekkor rnég nem áll rendelkczésle a
kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos
jóváhagyásáról vagy éppen elutasítrásáról sem beszéIhetünk. Az elyezteLés eredményeként, a
pÍojekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékoztatást, segitséget nyújt
elszámolhatósági és közbeszerzési kéldésekben a szerződést kötő fcleknek és a Méttökrrclt'
Az egyeztetést követőcn célszerti a rrrunka jellegének és mennyiségének pontos
nleghatá|ozása, valamint szükségszerűségének vizsgá|ata.

AZ egycztetés elősegíti' hogy a I(SZ-hez később lrivatalosan be[Éjtott, má| clkészített
Változtatási javaslat vagy Vállalkozói kóvetelós taftalma ne legyen ismeÍctlen a
p|oiektmcnedzser előtt. és azokat az' a|ábbi 2'.2.2 pontban meghatá|ozott hatfuidőD be|ül e|
tudja bírálni. A konccpcionális egyeztctés célja, hogy ne a változtatísi javnslttok vagy



Vá||alkozói kövctelósek e|készítése és KSZ-hez töÍtónő benyúitása után derü|jön ki,
|rogv az annak a|apjául szolgáló munka ir projektből scmmi esetÍc sem Íinanszírozható.

A KSZ által a|kalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szcrzíídésének
értelmében a Mérn.iknek nincs joga a változtatásokat, va|amint a vállalkozói
kövct€|ések€t a Megrende|ő .jóváhagyása nélkül jóváhagyni' azok|roz csak hozzíjírulhat.
Mcgrendelőnck ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kel| kérnie a vá|toztatási
javaslatokhoz és a Vá||alkozói követelésekhcz a változással érintett műszaki tartalom
és/vagy a többIetkö|tségek támogatásból törtónő íinaÍszírozhatósága órdekében'

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követe]és a FIDIC 13'1 szelint kiadott Vó]toztalási
utasitás eredménye, akkor a követelést rnege|őző vá|toz,tatási utasítás kiadásához csak a
Megrendelő jóváhagyiísa szükséges.
(A pontos eUárásrendet rögzíti a 3' fiiggelék fblyamatábÍája.)

2.2'l A vá]toztatási javaslat és a vállalkozói követelés taÍta|mát az l' és a 2' liiggelék
Íarta||na?'za.

2.2.2 Jóváhagyásihatáridők

A Vríllalkozó váltoáatási javas]atát, vállalkozói követelését a Megrendelő' a Mérnöktől
történő kézhezvételét követő, 5 munkanaporr be|ül továbbítja a KsZ felé a saját
jóváhagyásával és a Mémök hozzájárulásával együtt.

KSZ a váltoáatási javaslatnak, Vá|lalkozói követelésnek hozzá töIténő beéIkezését
követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját
kifejtve.

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának
kézhezvételét követően, azonnal megküldi a KFF-nek'

A KFF-nek a I(I.44'$ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eÍedményeként tett
észrevételei alapján módosított dokumentumokat a Megrendeló megküIdi Ksz-nek. A
KsZ a módosított dokumentumok taÍtalmával történő egyetértése esetén' azokat
jóváhagyja (szerződés rnódosítás ellen jegyzése).

A szÍikséges jóváhagyások (Megrcndeló' KSZ) beszerzését követően Mérnök
sorszámozva hagyj{ jóvá a változtatási javaslatokat és a vállaIkozói követeléscket.

2.2.3 A változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása

A változtatásokból ercdő és az adott projekt szenrpontjából elszámolható. Vállalkozónak
.iáró többlctköllségek kifizetése a szerződés taÍtalékkeretének terhéÍe történik. Ugyanígy a
tartalékkerct teÍhére történik az elfogadott követclés kifizetése is.

2'3 A taÍtálókkelet f€|haszrrálása és a kőzbeszerzósi törvény

A 'l.artalékkcIet 
a FIDIC l3'5 pontja szerint mcghatálozott l.eltételes öss7cgből és/Vagy a l3.6

pollt szerinti napi díjas rnunkákból álllrat' A Vállalkozó ajállatában szereplő DgytjsszegÍi
Aján]ati Ar és a Taúalékkelct ogyiittesen adja ki a Szcrződés Elli)gadott végiisszegét' A
kivitelezés sot.átr a kiigazításokat is n,tirgr,tl,lan foglaló iisszeg a SZcPőCLéses At. (alapja az
Egyösszegű Aját]lzÍi Ar)'

Tarta|ékkcretbíiI a pótmunka kilizetésé|rck nincs :rkadálya, amcnnyibeni



- a l.entebb már részletezettek alapján elszámolhatósági kérdést rrem vct lil,
- a szerződéskötéskor nz €gyi|( fél á|tal sem előre |átható ok köv€tkeztében beál|ott,
valamelyik Í'ól lónyeges jogos érdekót sértő köriilmény miatt van szükség z dott
pótmunkára'
- a szerződésnek a felhívás' a dokum€ntáció íeltét€lei' illetőleg az ajánlat tartalma
alapjín mcghatározott részót módosítja a 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 kiegészítő vagy új építési beruházásnak
tekinthető - zzaz e|légzéséve| nem pusztán a szerződésbe foglalt műszaki tartalom
módosul -, a Kbt. 125.s (3) bekezdése alapján' hirdetmény nélküli tárgYalásos eljárást
k€ll indítani' még akkoÍ is' ha rendelkezésre áll a tartalékkeret.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásr€ndtől történő €|térés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vá{LaLkozó) nem c jelen Útmrrtatóban foglaltaknak
megfelelően jámak el (lsd. 2'2.2 utolsó nrondata), és ennek következményeként a KsZ utólag
az adott pótmunka költségerrek vagy a változással érintett műszaki ta alomnak a
szerződésben biztosított támogatásbó] töfténő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljcs
egészében a szeÍződő feleket telheli. Ugyanigy, ha egy határiclő hosszabbítást nem hagy jóvá
utólag a KsZ' az eredeti teljesítési határidő után lélmeriilt költségek Dem finanszírozhatók
támogatásLról'

M€||ékletck: 1-3 Függelókck



Függelék

Vá|toztatási Javas|at tarta|mi köv€telménvei

1. Általános adatok

. Változtatási Javaslat sorszáma

. Kérelmezőmegnevezése
r Kérelem időponüa
. szerződés sziirna

2. Szerződésben riigzített múszaki tartalom az Ajánlat szerint

. Szelződésre való hivatkozás (Kötetszám, oldalszám, rajzszám)

. A szeÍződésben szereplő míiszaki tartalom rövid leírása, bemutatása

3. változtatási Javaslat

Hivatkozás a csatolt melléklet(ek)Ie (melléklet száma. Iajz száma)
Változtatási Javaslat lészletes leíTiása [13.2 (i)-(iv) szerinti besorolás' 13.3 (a)-
(c) szerinti tartaloml
Váltoáatási Javaslat szükségességének indoklása az alábbi kategóriiák sze nt:
adminisztrációs ok, míiszaki ok' pénzűgyi ok, titemezési ok, egyéb ok

4. változtatási Javaslat hatása a projekt egészére

. A hatás becslése (l-nincs hatással. 2.kismértékú' 3.közepes, 4-jelentős's-
kiemelkedő) pénzügyi' határidő' műszaki specifikáció és egyéb tekintetben

. Az egyes hatások szóveges leírása (pénzügyi hatások, határidőre gyakorolt
hatás (részletes indok|ás sziikséges' ütemterwel kiegészített), műszaki
változás)

5. vá|toztatási Javas|atot készítő n€ve' beosztása, alíírása

ó. Mc||ékletek



2. Függe|ék

Vá||al|rozói Követelések (Claim€k) össz€ál|ítása és Íbrmája

Boritólap

Tafialomj egyzék

osszefoglaló
Hiv1tkozós Szerződéses FelÍélelek yonatkozó cikkelyére
Kővetelés tltrglónak rövid leírasu
kö\)e te l Í tissze g és/vag/ i ílőfurtd

1 A Létesítnény óvid ismertetése
Projekt röl,id ismertetése (helyszín, projeh egy moru1atos ismertetése, finunszírozas
Ó s sze té le le, Me gr ende lő' Sze r ződé s kö t ő Hat ós á g)

2. A Beruházás mérfijldkövei
Ákalónos íontosabh adatok: Versenyajánlat behylijtása' Szerződés alóínjsa, Szerzőtlés
összege' Tattalékkeret, fe lhasznáL Tartalékkelet, Munkakezdési Utasí tás

3' A vállalkozói Követelés

3.l. A Vállalkozó Követelés részletes ismertetése
A ki;vc!P]és pUnIo! meghatúrozás-

3.2. vá|lalkozói Követelésse| kapcsolatos események
Követeléssel kapcsolatos események kronológiaí ismerlelése, tárgulások, Iel,elek,
kooperációs jeg)zőkönytlek, releváns kívonat a Tende|dokanen!úcióbó| Epílési
Naplóból. I/úllalkozói Kijyetelés bejelentése és Mérnök esetleges yólasza, utlsitisa a
köve te l és f é szl e t e s ki do l g ozá sára'

3.3' A Vállalkozói Követelés indoklása, alátámasztása
Terulerdokumentdcíó kilonat, Szcrződéses Fe|Íételek' jogszob.ilyok, lúbldzabk,
ki,nulatások

3'4. A Vállalkozói Követelés elszámolása
KeIlő !.észletezetÍségíi, elemi ka\,eleléstaelek!'e bontott' iól kóvetheÍő köfuség\Jetéssel
é s i)sszes ítőve l kell e llrószíteni

A ki;veteló'9 tételeknek tdrtallndz i4 lrcll:

a ki;,,etelés Qh!Pjaül szoIg1l|ó unkdÍ!Íel téte!s2úmát

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

b)



Á munkatétel anyagköltségét . M)lönösen az egyedi, spec ilis anyagok,
termékek, berendezések beépítése esetén - beszerzési/alvdllalkozói
szómlóval keII igazo lni.

4. Mellékletek
Szerződés kivonata
I.onatkozó levelezések
Ten'rujz lészletek
Fenyképek
Szónlalc, bizonylatok mellékelése a lujyetelés tételek ahyagköltségének
e l s zi mo l á s ó hoz' e l bí r,i l á s,i h oz
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) BEKEZDÉS ALAPJÁN 

'



oTP Bank Nyrí Gyulai Fiók
(5700 G)'ula, Bodoky u. 9.)

AlulíIott megbízoÍ/m€gbízzuk onöket az alábbi megjelölt fizetési
megnevezett kedvezményezett által beny1jtott besz€dési megbízás(ok)
foglalt feltételekkel:

száfi]fuk terhele az alább
te]jesítésérc a következőkben

Fizerő fél száÍnlatulaj donos megnevezése: Káegyháza Nagyközség onkorrn,án}zata

Felhatalmazással érintett fi zetési száÍ áj ának
péDzÍor Ealmi Je|ző széún'a:

1 I 733027-15343549-00000000

Kedvezményezett neve: ERBO-PLAN KfL

Kedvezményezett fi zetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

I I 7 3302'7 :204'7 27 7 5 -00000000

A felhata]naás időtaÍtama 2011. év dec€mbel hó 12. naptol üsszavonásig*'

További feltételek*:

a) nem keÍülnek meEhatáÍozásra

b) beszedési megbízásonkénti felsó értéklatár a tetesítés penznemétől fiiggően:

'. ' . .. '  . '  . ' . . ' . ' .  ... ...devizanem Iso kódja*

c) benyEtási g}akodság:.......'.'.'....'(pl. ÍIapi, haü, éü)

d) íedezethiány eseten a soóa állí|ás időtatama legfeljebb . ... nap

e) a felhata]Ínazás csak a Kedvezményezett íÍísbeli

Fantieket, mint a fizető fé1 számlatulajdonos porforgalmi szolgíltatója

hozzájiíÍulásáv

üalt,ö

Dátum: 2011. decembff 12.

KoÚ'(ódi!é Ba!o8 Mónil'
3álíbv@ctó 
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