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1. FEJEZET
sZERZoDÉsns mn cÁrr.apooÁs

a TijköIi szennyvíztisztító telep kupacitásbővítése és technológiaifejlesztése tórglú
KE o P- 1. 2. 0/2 F/0 9 -2 0 1 0 -0 0 7 5 azo n o sító s zómú proj ektb en

amely 1étrejött egyrészről a

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás
Székhely: 23 16 Tököl, Fő utca 1 17'
Törzskönyvi azonosító szám: ] 7 1665
Adószám: 1577 1669-2-13
Bankszámlaszám:58300220-14600012 (BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet)
Képviseli: Hoffman Pál elnök
(a továbbiakban "Megrendel ő''),

másrészről
''DIAMIT'' Építő, Ipari, Szolgáltató és BefektetésiZártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 3744Mícsony, Szeles akna 1. hrsz 0149l1I.
Képviseli : Tamók István v ezéigazgatő
B ankszáml aszátna: 5 5 40027 3 _ 1 1 0 1 6 5 42 ( S aj óvölgye T akarékszclvetkezet)
Cégj egyzék szátma: 05 - 1 0-0003 05
Adószám: 1 158841 8-2-05
MKIK szám: 14A33735
(a továbbiakban "Vállalk ozo'') között.

1. Preambulum

1'1 A felek rögzítlk, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési ÉrtesítőbeniTED-en KE-
I843ll20I2 l zaD/S 228-375232 számon ajánlati felhívást tett kÓzzé a Toköli
szennyvíúisztítő telep kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése tárgyú KE)P-
].2.0/2F/09-2010-0075 azonosító számú projekt keretén belül a szennyvíztisztító telep
kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése (1' rész), valamint a tököli szennyvíztisztító
telep korszenísítésóhez, bővítéséhez kapcsolódó nyomócsövek, átemelők építése (2. tész)
megvalósítására. Megrendelő a közbeszetzési eljárás eredményérőI 2013' április hő 23.
mpjántájékoztatÍa az ajánlattevőket azzaI, hogy a közbeszeruési eljárás nyertese a2. rész
tekintetében a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott köZbeszerzési eljárás során a Megrendelő a
Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. t24' s (1) bekezdése
értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses
Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (egyiittesen: Szerződés)
feltételei szerint'

A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés ftnanszírozása a KEOP-I '2.aDFn9-20I0-
0075 azonosító számú projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar
Áilami Költségvetés és Tököl és Térsége Szennyvíztisztítő Önkormányzati társulás sáját
forrásából történik.

2. A szerződés tárgva. a felek kötelezettségei és nyilatkozatai
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2.1 A Megrende1ő a már működő Tököli Szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése keretéber.

az a1ábbtlétesítményeket kívánja megvalósítant amellékelt tervdokumentáció alapján:

a) Ha1ásztelki végatemelőinél nitrátadagolás biztosítása, és új D315 KPE' P10 méretu.

6966 mhosszú nyomóvezeték építés a tököli új kozbenső átemelőig;

u) Új tot<oli közbenső átemelő építése nitrátadagolás biztosításával és új D315 KPE, Pt

méretri, 2569 mhosszú nyomócső építés aszennyvíztisztítő telepig;

c) Tisztított szenn1víz elvezető D500 KPE, P6 méretrí, 1857 m hosszú nyomócső építése

dunai bevezetéssel;
d) Útépítesi munka
A tisziított víz nyomócső ós az 5101. sz. főút keresztezés énéI az áwízvédeImi töltés

megemelése és az út helyreállítása.
Rz"ritretriiitás költsége a KEoP - 1.2'0l2Fl09-2O10_0075 sz. projekt keretében nem

elszámolható'
e) A KTVF : 39789-20-2010 iktatószámú , D.21412109 vízikönyvi számú' KTVF: 39189-

2|l2OI0 számon kijavitott vízjogi létesítési engedély határozat előírásainak 32. pontjának

módosítása az a!ábbi szerint:-''A jelenlegi tisztított szennyvíz bevezetés üzemben marad

annak érdekében, hogy azúj tisxított víz e7vezető nyomócsőnek legyentartaléka-"

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szeruődés értelmében a kiviteli

terveket, a áegvalósulási terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes köníen'

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak'

műszaki úabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztál1ú

minőségben' hatáiidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges

hatóságl engedélyeket besiere zni lIl.. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét

szerződésszerúen teljesíteni. A Vállalkoző az előbbi, a Létesítmény szerződésszeru

megvalósít ására vá|Iált kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogr'

jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz'

Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás a\áírásáxal akként nyilatkozik' hogy a Szerződés

elváiaszthatat|an részét képeiő dokumentumokat és a Megrendelő áLta| a rendelkezésére

bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőizte, az

azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti átat ezen

információt ngy"te*bevételéve1, szakmai tapasztalatÍra a|apozva és az építési helyszrn

ismeretében áI|ipitottameg' Vállalkozó a Létesítmény funkciójiínak, céljainak megfelelő.

valamint a rendeltetésszJrű hasztáIatához és a teljes körű, I. osztályú mínőségi

kovetelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához sztikséges

kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettsógeit teljesíteni.

enrrek keretében az |'2 pont szerinti közösségi támogatás i11' a kapcsolódó valamennyi

hazai társftnanszírozási ionás szabáIyszeni igénybevételéhez sztikséges intézkedéseket

határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása i11. a

Szerződós szerinti adatszo\gáItatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás i11' a

kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkoző speciális

közösségi és hazai szabályoknak.

Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg, de lehetővé teszi

guráálkodó szewezet (projlkttársaság) létrehozását. Ebben az esetben minimum

5.ooo.ooo.,- Ft törzstőkével, vagy aLaptőkével rendelkező korlátolt felelősségű, vagy

2.2
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záttköruen működő részvénylársaság hozható létre a nyertes ajánlattevő(k) kizárólagos
részesedésével'

Nyertesség esetén a szerződést az ajánlattevő / koztis ajánlattevők által létrehozott
proj ekttársaságnak, mint vállalkozónak kell telj esítenie.

Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes qánlattevő (ajánlattevők)
projekttársaságot hoznak létre, a jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a
projekttársaság létrejottének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetve terhelik.
Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársaságga|kötelesek a
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szerződést (szerződéseket) megkötni.

A projekÍtársaság és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a szerzódés teljesitóséért
egyetemlegesen felelnek.

A projekttársaság csak a jelen szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet
végezhet és szerződéseket ktithet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem
szerezhet, valamint nem alakulhat át.

A projekttársaságban a nyertes aján1attevőn (ajánlattevőkcin) kívül más nem szerezhet
részesedést. A projekttársaság jegyzett tőkéjét és jegyzett tőkén felüli vagyonát - ide nem
értve az osztalékot - az alapttők nem vonhatják el.

A nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha
a) a projekttársaság a kozbeszerzési szerződésben foglaltakat teljesítette és az
ajánlatkérővel az egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy
b) a nyertes ajánIxtevő (ajánlattevők) a közbeszerzési szerződésből' valamint a
közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében kötcjtt szerződésből származó jogokat és
kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták.

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve
árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - arészxétel mértékéig -, akkor is' ha a projekttársaság időközben
megszűnt.

3. Ellenszoleáltatás összeee ós fizetési feltételek

3.I A Szerződés egyösszegii,(átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege:
587.895.000.,- forint + AFA, azaz ötszáznyo1cvanhétmillió-nyolcszázkilencvenötezer
forint + ÁFA, amelyből tartalékkeretnek minőstil 27.g95.a00.,- forint + ÁFA, azaz
huszonhétmillió-kilencszázkilencvenötezer forint + ÁFA, amely u, ÁItalános feltételek
13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a
Változtatások' Vállalkozói köveÍelések kezeléséhez és a Szerződés módosítósólzoz címíi
dokumentumra figyelemmel használható fel.

3.2 A Szerződéses Ár 559.900.000.,_ forint + ÁFA, azaz ötszáEoVenkilencmillió-
kllencszárzezet foint, amelynek aIap1a azEgyósszegri Ajánlati Ár' és amely a Szerződés
Elfogadott Végösszegének ta*alékkeret nélktili része.

{,'$5



J.J A Szerződés Elfogadott Végöss zezé.1 és a Szerződéses Árra eső mindenkori AFA '
hatá1yos jogi #;y;k";[ *"!ra"lo"" fizetendő' A támogatás szempontjáb't''

elszámolható ktiltség Áe*teig u s,"'iaáEifogadott Végösszegének és a Szerződése s

Ámak 83,455275 7.fiü";"'-r.o1"Jg'.ieJ_ 'a'"."g",1suót, 
va1amint L6,544725 o 

"-'

társulási önrészből 
"r..*r 

fnanszkoíás,ra' Az elizámolható költségen felüli rés.

flnanszírozása teljes egészében u ryr'g"''a'lőt 
terheli' A Vállalkozőnak az elszámolha'i'

és a nem e1számoihatá-kÁrtseg"r..t t<tiítin-t<uton kel' Ieszámláznta'

Vállalkozó a KEoP-pál yázatterhé1e. elszámolható (vagyis az "tltetteIés 
és úthelyreá11íta'

a tisztított víz nyom3vezeték építésénél;-*'or.u.e') nlvetetevet felmertilő) munkarésze''

vállalkozói díjáró1 ;Á.;Jr'. ia^tué, 1 ;b. 
"ég 

számlabenyújtására jogosult az alábt

pénzügyi titemtervlen meghatározott, éJ a riiiszat<i ellerror által igazo|t műszaL

késztiltség elérésekor'

3.4

3.5

díi (fázis alapú

kifizetés l. részszámla
28,38',/o

?.részszámla
|2.9L',Á
3. részszátm1a
10.96 %

4.részszitmla
I0,2L',Á

5.részszámla
L2,54',Á
Végszámla
25,A0 vo

A KEoP-p áiyánatterhére nem e1számo1ható "útemelés 
és úthelyreál1ítás a tisztított r'u

nyomóvezetet epiteláál *,rot u.eszrő1 a Váííalkozó egy darab'végszám|a benyújtására

iososult. Meg1enoeiá'; ú,.*elés és útlretyreáltítás munkarészrol kiállított számlá;

uiZa, ahgönrészből fi zeti'

A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes kö1ien vállalkozik a Létesítmén}

rendeltetésszerií megvalósításéra, "uru"'i* 
i' egyéb szerződéses kötelezettségek

teljesítésére' e vJrí*rr.o'o tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Válla1kozó

szerződéses kötelezettségeihez taftoző összes koltséget tartaLmazza. firggetleniil azok

jellegétől.

A Váltalko ző a 3.2pont szerinti-e11ené*ék 30 %-ínak megfeleÍő' 167 'g',70'000''- forint'

azaz 
"gyr"a"nutiuot'étmi11ió_ki1encszázhetv 

enezeÍ f;rint előlegre jogosu1t'

előlegbiztosíték .ir"r'Ju""' vállalkozá- u t o"t. szerzési eljárás alapján megkötön

szerződés "rrr"*"rrr"ú 
összegénJ-rox_" erejéig mentestil a biztosítékn1ujtás

kötelezettsége "1;j.- 
A biztoJíték 

"rotgittutararrur." 
kötelezettségét a Megrendeiő

sztm'ájára töfté;ó tefizetésset uugy 
'biztosítási 

' 
szerződés aIapjált, készfizető

kezességvállalást t*tul*urtkötvény 
"í.rtraa"i'^t..u=y bTk garancla benyújtásával lehet

teljesíteni, ̂  
rar.- l"ía. í to ul ituui^, tovÍbb.á 

-gazdasígt 
társasag vagy nonproírt

szewezet szái.ítő - cégtregyz.*." iogJ.:*1t - vezető tisztségvúelőjének vagy terméSzetes

Tisztitott szennyvíz elvezető nyomócső

12,91oÁ
Tisztított víz dunai bevezetése

\0,96',/o
Új tököli közbenső áteme1ő és nitrátadagolás

zennyviztísztítőj tököli közbenso att

teiep közötti szenn

Halásztelki nyomócső I' ütem 66'87o-os készültség

Halásztelki n I. ütem 33,2oÁ-os
1s.11%

ó II. ütemHalásztelki n

{}{}fi
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Személy többségi tulajdonosának. kezességv á|Ia]lása vagy garanctaszewezet á|ta| vállalt

kezesség is elfogadhaió a száI1ítőielő1eg biztosítékakent. Á. ui'tosítéknak az NFÜ javára

kell szólnia . A3.2pont szerinti ellenértjk váItozásaaszerződésteljesítése soránaz előleg

összegét nem érinti. Áz eIszámolható kolrreg.r, feli.ili részre eső előleg finanszírozása

teljes egészében "'ú.g*'aelőt-terheli. 
i tamogatás szempontjából elszámolható

költségre eső előIeg mértéke: ls-l.lsg is7.,- forint] Az e\számo1ható koltségen felüli

részteeső eloleg *!*et., 210.533.._ forint. Az előleg négy egyenlő részletben (7 
'5 

oÁ -

7,5 yo - 7 '5 
o/o - 7,5áÁ,\ a2.. 3.' a 

9s 
5 ,érzs'a^Iaossiegeúát' illetve a nem elszámolható

költségekre eső előleg a végszámiu orrr"geuol kerül e1úámolásra és levonásra a szám|a

fizetményéből'

Az előleg igényiéséhez e1őlegbekérő levél is szükséges a Vállalkoző részéről' az

elszámolható és a r'.á.ts'arnoiható koltségre eső előleg tekintetében külön-külön'

A Vállalko ző a je1enSzerződéses Megáliapodás aláírásával egyidejuleg köteles a3 '2 pont

szerinti ellenérték i_o/o-ánuk *"gi.i.iá összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a

Megrendelonek. A biaositet szolgáltatásának ko1elezettségét a Megrende\ó számlájfua

történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapjín' készfizető kezességvállalást

tarta|mazőkotvéni át'íírarut,rugy tunkgurur'.iu u"ny.'3tasar'a1 lehet teljesíteni, a Kbt'

126. $ (6) a) aiap1án. A3.2pont szerinti eilenérték vá|tozásaaszerzódésteljesítése során

a teljesítési biztosíték összégét ,r"m e'inti. A teljesítési biztosítéknak az átadés-áwétel

nap; ái g kell hatályban maradnia'

A Vállalko ző a je;en Szerződéses Megállapodás'teljesítésével egyidejűleg, a műszaki

ÍItadás-átvétel napjan köteles ai.z pini szeiinti etlenertet 5 %o-ának megfelelő összegű

jólte'jesítési ui'tásitor.ot nyújtani 
_ 

a Megrendelőnek. A biztosíték szoIgáItatásénak

kötelezetts égét aMegrende1ő számlqára_tfrteno befizetéssel vagy biztosítási szetződés

a'apján, készfizet-ő k-ezességvállalást tartaImaző köwény átadásáva| vagy bankgatancia

benyújtásával letret t.tj.ritái, u slt iío. s (6) a) alaplán A jólteljesítési biztosítéknak'

amely a jótállási időszak alatt jóltelj.'itjri úiáosítakul szolgál, a jótállási idő elore

ú..'tir' Iefirtátkövető 70' napi g hatályban kel1 maradnia'

Vállalkozó a Kbt. 125. $ (4) bekezdése alapján kötelezettséget vállal ryy h9ev nem fizet'

illetve számol eI a szerződés teljesítererr.j'orrrefiiggésben o1yan költségeket, melyek a

Kbt. 56. $ (1) b.L"rao, tl i,"'t:" szerinti r'tlót't't''"k nem megfelelő társaság

tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajárialtevő adóköteles jövedelmének

csökkentésére alkalmasak. Vál1alkozó váiiaija, hogy a szerződés teljesítésének teljes

idotartama aiatt tulajdonosi szerk 
"r"rira 

Megrend e|ó' számára megismerhetővé teszi és a

Kbt. 125. $ (5) bekezdésében megbatÍtrozJtt ugyt't'kről Megrendelőt haladéktalanul

értesíti.

AVállalkozőaLétesítményszerződésszerűmegvalósításata,AItaIánoSFeltételek8.1
Alcikkelye szerint megállapított rezJosi ldőpJnttól számított 480 naptári nap alatt

kote1es teljesíteni. releí rogzitit<, hogy a teljesítés időtartamába beleszámít a próbaüzem

180 napos időtartama is.

A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a

Vál'alkozó u:.z ponlrzerinti eíenérték napi 0,i oÁ-nakmegfelelő összegu késedelmi

\--
fi*+

3.9

4.1,

ij U'i'

4.2

llll '
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kötbér fizetésére koteles. A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenén:'

l00Á-a.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szeruődést felmondani - ha szükséges o11;'

hatáidővel, 
-amely 

lehetővé teszi. hogy a szerzodéssel érintett feladata ellátásái-

gondoskodni tudjon - ha

í) a nyertes vá1íalkozóban közvetetten vagy kozvetleniil 25oÁ-ot meglraiadó tulaidor-

részesedést szeÍezvalamely oiyan jogi személy vagy jogi személyíséggei nem rendelkez_

gazdasági társaság, amety nem 
- 
fele1 meg az 56. $ (1) bekezdés k) pontjábar

me ghatát o zo tt fe ltéte l e kne k.

u) 7 ,rv.rtes válla1kozó közvetetten r-'ag* közvet1enüI 25oÁ'ot meghaladó tu1ajdon'

részesedést szerezvalamely olyan jogi szeméi1 r agy jogi személyiséggel nem rendelkez _

[iausagi társaságban, uÁety nern-felel meg az 56' $ (1) bekezdés k) pondábar:

me ghatér o zott fe ltéte 1 e knek.

5.1

5.2

A Vállalkozó egységes jótálláSi kötelezettsége

hónap (a váIlalkozó ajánlata szerinti

nlax' 60 hónap).

a sikeres Átadás-átr'ételtől számított 6

időtartan'L' de rtlin. 36 hónctp'

Vá1lalkozó jótáil a Szerződésben fog1alt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséé-'

továbbá aZ a|ka1mazott megoldÁok, e1járások alkalmasságáért és 
-minőségéer'

fluggetlentil attól, hogy azokat saját maga vagy alválla\kozőja, esetleg egyéb jogszerue:

bevont hannadik személy alkaImazza'

6. Egyéb rendelkezések

6.I A Szerződés és a felek kozotti kommunikáció nyeive a magyar' Amennyiben a

Vállalkozó által igénybe vett szakember aszerződésteljesítéséhez szükséges mértékben a

magyaÍnye1vet ,'!m ism"ri, úgy Vállalkozónak a szerződés teljesítésének időtartama aiat

szaktolmácsot kell biztosítania' Ennek költségét a Szetzodés Elfogadott Végösszege

tartalmazza.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arÍa, hogy aZ ajánlattételi felhívásban elóín

képezettség ge|, végzettsEggel és kamarai jogosultsággal rendelkező szakemberek a

szerződés i"rj.riteíe"et 1lljes időtartama alatt renáelkezésre állnak majd' Ennek

megszegése esetén Megrendelő jogosult a szeruődést felmondani.

6.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szeruődésből származő jogvitákat a felek

elsősorban békés úton, annak sikerteíensége esetén az áItalános hatáskörű bíróság útján

rendezik.

6.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem' vagy nem kielégítően szabáIyozor

kérdésekre vonatkozóan aSzeriődéses Megállapodás elválaszthatat\anrészétképező az

alábbiakban mellékelt dokumentumok ai irányadók, amelyek a jeien Szerződéses

Megál1apodással egyiitt aSzerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők' A

dokumentumok közotti ellentmondás esetén a sorrendben előbb á11ó dokumentum

rendelkezései megelőzik a sorban később áltó dokumentum rendelkezéseit'
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6.4

6.5

6'3.1 Az Ajénlati Nyilatkozat és Függeléke
6.3.2 Kiegészítő tájékoztatás
6.3.3 Dokumentáciő I' sz. módosítása
6.3.4 Különös feltételek
6'3'5 FIDIC Általános Feltéteiek (Megbízó által megtervezett magüS- és mélyépítési

munkókh o z, m ás o dik, át d o l goz o tt m agy a r ny elvű'ki ad ás, 2 0 0 5 .} anuó r)6.3.6 Műszaki előírások
6.3.7 Tervrajzok
6.3.8 Jegyzékek
6'3.9 Egyösszegű Ajánlati Ar
6.3.10 Felolvasólap
6- 

1 : ! Nyilatkozat a telj e sítésbe bevonn i kív ánt szakemberekről, vezetőkről
6'3'|2 Utmutató a YáltozÍatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés

módosításához
6'3-13 Külföldi adóilletőségű vállalkozó esetén meghatalm azás a magyar adóhatóság

részére
6-3.I4 Vállalkozó nyertes qánlata

A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 6'3.5pont szerinti FIDIC feltételek kifej ezéseivel.

Fentiek bizonyságául a szeruődő felek ezennel aláírjákjelen Szerződéses Megállapodást.A Közreműködő Szervezet ellenjegyzése a Szórződés teljesítése során" folmenilő
elszámolható költsógeknek a Projektre nyújtott támogatásból történő ftnanszírozását
biztosítja.

MEGRENDELŐ: ,

Aláíftaés lepecsétel$

vÁrr,arxoZo:

Aláírta ós lepecsételte :

Az aláírő neve: (nyomtatott nagybetríkkel)
TAMOK ISTVAN
B eosztása: v ez&igazgato
Teljes köníen felhatalmazva és eljárva a Diamit
Zrt. nevében.

-t -:i ,'-/ ) t': t t ti+, r. ./ r'
relt ''lí- ltt'.i,.. '{s. '{'',i''''t'|'':' t.|,..: ..7..t ' .

!
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Szerződéses Feltéte1ei

MEGRENDpro ÁrraI' MEGTERVEZETT
MAGAS- És trlÉryÉpÍrÉsr NrrD,rKÁrnoz

Angolnyelvti Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-022-9
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ISBN 963 8528',1 9 6
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xinÖNos rnr,rÉrELEK

A jelen Kiilönös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket hatiírozrak meg

Feltételekhez viszonyítva. Az tlt megfogalmazott ki\ötések módosítások'

megvá1tozt alják az Íl ulá'ro. Feltételekben foglaltakat és ktilönbözőség vagy

esetón az ebben a Ktilönös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók'

az Általános
kiegészítések
e1lentmondás

1. Általános előírások

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés

Az uldbbi bekezdés tijrlendőí és az alóbbival helyettesítendő:

1.1.1.3.,,Elfogadólevél''nemkerülkiadásrajelenszerződés
kifejúés a|att a Szerződéses Megá1lapod'íst kell

kibócsátásának vagy kéztlez vételének időpontját

aláír ásinak dátuma j e1 enti'

keretében' Az ',Elfogadó 
1evé1''

érteni és az Elfogadó Levél
a Szerződéses Megállapodás

1.1.2 Felek és személyek

1.1.3 Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és befejezés

Az aldbbi bekezdés törlendtí és az aldbbival helyettesítendő:

1.1.3.4 ,,Átvótelkori próbák" jelenti azon Próbákat, amelyek a Szerződésben kerültek

mestatároza*rJ rrugy amelyek elvégzésében a felek megállapodtak vagy amelyek

Változtatásként kerültek elrendelésá és amelyeket a 9' Cikkely alapján hajta1f

végre mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő

r éizér ő| átvételre nem került'

Áz alóbbi új bekezitések hozzáadandók:

1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak'' jelenti e Szerződéses Feltételekben a IIl1985

(vI.22.) ÉVil;i,ú-i<M-MÉtvt-nt<vt együttes rendelet, valamint a 1211988 (XIl'

21.)EVM-IpM-KM-MEM-KVMegyüttesrendeletalapjánaPtk.szerinti
szavatossági idő szakot'

l -Í.4 P énz és kifizetósek

Az atábbi bekezdések tiirlendők és az altÍbbival helyettesítendők:

1.1.4.3.,,Költség" a Vállalkozó minden indokoltan felmeriilő és igazolt kiadását jelenti' akár a

helyszínen,akárazonkívülbeleérweazétltalánoskoltségeket,denemfoglalja
magálbanuvauuu.ozőhasznát.AVállalkozónakköltségénfelül,haszonkifizetése
nem jár. Ahol a jelet szeruődés így rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuló

rendeikezéS nem alkalmazandó'

{}32
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I.I.4.7. ,,Közbenső fizetési igazolás" a 14. Cikkely szerint kibocsátott brírmely f,rzetési
igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1-4.5 o,Készre jelentési nyilatkozat" a I4.!1 Alcikkelyben (Végszámla Fizetési lgazolás
i g é ny l é s e) me ghatát o zott nyi l atkoz atot j el enti

I.I.4.4.,,v égszámla fizetési igazolás''

1.1.6 Egyéb meghatározások

Az alábbi bekezdés törlendő és az altÍbbival helyettesítendő:

i.1.6.5 o,Jogszabályok'' alatt értendők a ttirvények, rendeletek, normatív határozatok,
normatív utasítások' tinkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív
ttatározatok' valamint egyedi batátozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alap1án
arca felhataImazott közjogi szewezetbocsát ki

Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő:

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje

A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint.

Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő:

t.6 Szerződéses Megállapodás

A Feleknek aSzerződéses Megállapodást a2aII. évi CVIII. fV.(A közbeszerzésekről) 124. $-
ával összhangban kell megkötnitik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja tiirlendő

1'10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendető általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alóbbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen szerződés aláirásával a Vállalkozo áLtaI készített, és készítendő tervek
vonatkozásában teljes köní, területi korlátozás nélkrili, határozat|an időtartamra szóló,
kizárőIagos' harmadik személ1mek átengedhető felhasználási jogot szetez, amely kiterjed
különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

2 A Megrendelő

2.1 A Helyszínre való bejutás joga

I
I
I
I
I
I
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illetve adása alatt a Munkatefiilet átvételét'

Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele'

itiene útadtűstÍt kell értení'

2.ó Megrendelő ktivetelései

Az Alcikkely utolsti bekezdése kíegészítendő a következtÍvel:

Alevonásbeszámításalapjántörténik,figyelemmelaKbt'130.$(6)bekezdósére.

3 A Mérnök

3.1 Mérniiki kötelességek és hatáskör

Az Atcikkety kiegészítendÍí a következőkkel:

AMémök.vagymaga,vagyszemélyzeténekvalamelytagiaamíiszak.iel]enőritevékenységre
vonatkozó magyariJgszauályi eloírásj<iát' *'gt"t'to relaaatttirt is ellátja'

A Mérnök a Yá|toztatásokra vonatkozó 13.l, |3.z és' 13.3 Alcikkelyek és a Vállalkozói

követelésékka up-.*JiJ* zo.r ar.#íil";* jóvarraiÉ-' j"'*lájt a Megrendelő és a

Közremr,rködő S';;;;et jovl!'aqyá*á;;i'gy"k"rolhátja'i "'"; 
szőződés mellékletét képezó

Útrnutató a Yákoztgtárrk, t átto,t orótiralitutarut, t iruttiii* is a Sruoődés módosításahoz

című dokumentum szerint'

A jóváhagyás megszer zésérevonatkozó fenti kötele zettségellenére, ha a Mémök véleménye

szerint oryun uj:'n.iil.i^u'i .io. 
'.*.iv 

emberéletet]-u- let"ri*** vagy kapcsolódó

ingatlant. *l"jd;""1 ;;*ély;;.i, ;ko* á Mérnök iog"*ri-á',etrtit, hogv a Vállalkozót

bármely szerződéses köte1ezet,reg..?J'i.relóssége "roi"iJ.*'i.né, 
utasítíii u vattulkozót

minden o'yan *;"k" elvégzésére, irr.iu. intézkJés *"gté;lí.., uáely véleménye szerint a

kockánatcsökkentéséhezvagymegsziintetéséhezszükséges'

4 A Vállalkozó

4.1 V állalk ozól l/rta'rártos kötelezettségei

Az Atcikkely kiegészítendő a kiivetkező bekezilésekkel:

A Vál'alko zo tewezési és engedélyeztetési feladatait a Múszaki előírások tartalmazza'

Bármely tervet, ame'ynek e1ké'sziiJsí'l-íar1"tozó káte'ezettsége, megfelelő tervezési

j o go sultság g"i ;";;ik;;ő tervezőnek kell etkészítenie'

Nem kezdhető et a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök á1taljóváhagyott

vonatkozó Építési (Kiviteli) t"*Jr.-#;fiil"' n iei"'irile"v kivitelezése mindenkor a

Mémök artar ijv]r,agyott Építési irr"-.ii-l "*"k 
urffi r..ii, r'"gv folviék' A vonatkozó

Építési t.*"tJt" 
-ul-íior, á-'r.JjJ'ti.',ií.t.rese, *:L.io)á i.g'íáuu áó nuppul be kell

nyújtani " M;r#k iésrér" jó';h"gyá' céljából' Áá"'''yiuen a VállaLkoző egy mar

jóváhagyott epitési terv. módosíffi'r."i'i"i'" !;eö"i, így enől köte'es a Mérnökot

haladéktalanul értesíteni és a *oa"ri,"tr'i.*.r.o , kí;í;i;';'"'megkezdése előtt legalább 30

nappal új.a ue-tái ,'yo1r*iu-"'ilé*okho" :orrarrugvá. "er:auor ' 
A. Miiszaki előírások

meghatrírozhatnak .gyáb-*á, varrurr<ozoi aor.o*"r'tÍált* i',,-"*ayeket be kel' nyrijtani

{}14
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felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére' Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

Ha a Múszaki előírásokban másképp nem Szerepel egy felülvizsgá|atiljőváhagyási időszak
sem tarthat tovább 2I napnáI. attól a naptól számifra, amikor a Mémök megkapja a

Vállalkozó dokumentumát és értesítósét arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek
tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögziteni kell, hogy a

Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt,hogy milyen mértékben
tér el attól.

A Mérnök értesíti a YáIlalkozőt arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta
megegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt
mértékben) a Szerződésnek.

A Mémök á|tal jovábagyottnak kelltekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott

részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum
felülvizsgálati időszakánakhatándeje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már e|őzőlegmásképp
érJesítette a Vállalkozőt az előző bekezdésnek megfelelően.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkoző áItaI készített, és készítendő tervek
vonatkozásában teljes köní, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló,
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed
különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

4.2 Teljesítési Biztosíték

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájfua törtónő
befizetéssel vagy biztosítási szerződés aIap1ám, készfizető kezességvállalást tartalmaző
kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. $ (6) a)

a|ap1án. A készflzető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen

Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazni. Megrendelő fenntartja a jogát a

biztosítéknyqó iÍÍézmény (biztosító v. bank) kilétének előzetes elfogadására' A Teljesítési
Biztosíték lehívással történő csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével
kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belüi'

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely végéhez hozzúadandó:

Ha a Vállalkozó Képviselője' vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szinhi
magyffi nyelr,tudással, akkor aYállaIkozó köteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásríról a

teljes munkaidőben.

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés

mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
közremúködni képes.

4.6 Együttműkiidés
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Az Alcikkely végéhez hozaÍadandó:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó
köteles:

(1) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja,
zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést ktildeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen
munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig; és

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen
formában befolyásolj a, zava4a, vagy korlátozza.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a kijvetkezővel:

A Vállalkozó ktiteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát anyilvános
köz|ekedési pályákon, melyeket .basznál (kpzutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési
munkák során kereszteznek a, ÚT 2-I. e-tJr 04.05.12. áiőírásainak' valamint a Műszaki
előírásoknak megfelelően. Minden effe vonatkozó engedólyt a Vállalkozőnak kell
beszereznie. Az ilyen akadáIyoztatás és forgalomterelés költs égét a Vállalkozónak kell
viselnie. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett
biztosítani kell'

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozőnak a kömyezet véde1mét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és
adminisztrációs feladatok végzése soriín valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló
jogszabá1yt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell t.zrtania.
A munkatenileten keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigoru
betartásával történő elhelyezés é ért a Y állalkozó felel.

4.23 Y áú|alkozó műveletei a Helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő u következővel:

Amennyiben a Vállalkoző ezen kötelezettségének 
"gy, 

a Mérnök által kibocsátott ere
vonatkozó utasitás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon
belül' a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más
vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadík bekezdése kiegészítendő a kijvetkezőkkel:

Amennyiben a Vállalkoző ezen kötelezettségének az Atadás-átvételi Igazolás dátumától
számított legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Ménrök elvégeztetheti a feleslegessé vált
anyagok és eszközök eltávolítáSát a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.
A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése
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esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér
érvényesítésére is'

A következő űj Alcikkely hozaÍadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közmúveket érintő földkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény,
közmű elhelyezkedésével, íey a csatomahá|őzat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, víz', gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkiák
kivitelezése során az általa, Vagy alvállalkozói által az utakban, csatorrrahálőzatban,
csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárér1 aYátlalkozó felel,
és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belülhelyreállítani.

A közmtíveknek a Mérnök által jőváhagyott' vagy aZ ő utasítására történő kiváltásához va1y
át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve
tu1ajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket,
hozzáj áruIásokat a Váll alkozónak kell me gszereznie.

6 Személyzet és Munkaerő

ó.5 Munkaidő

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon januát 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1,

Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozo a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tewez, akkor az eLlhez

szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznte.
A Mérnök órtesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A
Mémök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntscjn a

hozzájáru!ásról' Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a beterjesztést a
Mémök áItaI 1őv áhagyottnak kell tekinteni'

l A rendes munkaidőn túli, aZ éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett
I munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes köní felelősséggel

tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkaljáró
munkák éj szakai, pihenő, é s ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsórtése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:
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A szokásos havi előrehaladási jelentésen feltil (4'21 Alcikkely) a Vállalkozőnak azonna'

írásban jelentenie l.íL " uernot<net es minden érdekeit szervezetnek ' a magyar

jogszabályoknak *.gTa.io"'... ..1 
H.ly.;i"; .1őf:'11L minden baleset vagy szokatlan

esemény részleteit, tJt irr,., nélkiil ̂
n^,'t 

oíi azok befolyásoljak_e az épités menetét' vagy

sem. A Vá'la'kozó jelentéséne kta*a|mizniJke[ az adoltiigybén tett intézkedéseit is'

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel

7.3 Felügyelet

AzAlcikkelyutolsóbekezdéselsőmondatatörlendőésazalábbivalhelyettesítendÍí:

A Vállalko zőnakminden esetben legalább három munkanappa7 abetakarás,eiőtt értesítenie

kell a Mérnoköt, amikor .rulamilyeí munka .lkésríit''é, mielőtt eltakarásra kerül,

szemrevételezhetosége megszűnik, uugy.ut *ozás, i'lewe elszá'lítás céljábólbecsomagolásra

kerül.

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1 A munkák megkezdése

Az Alcikkely törlendií és sz alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Idopont aSzerződéses Megállapodás aláírásának a napja'

8.3 Ütemterv

AzÁlcikkelyelsőmondatatörlendőésazalóbbivalhelyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani.a'.lvIérnök részére egy részletes megvalósítási ütemtervet a

Kezdési raopo,'toi r'áveto án ie gké s obb 2 8 napon belül'

8.11 Tartósfelfüggesztés

AzAlcikkelymásodikmondatatörlendiíésazalábbivalhelyettesítendő:

HaaMémöknemkézbesítiahozzá|áru|ásátaz9rrey9natkozókérelemdátumátólszámított
28 napon belül, akkor a Vá11a1ko';; ú;*ok értesíté*J'"r i'gv tekintheti a felfiiggesztést'

mint az adott Létesítmény ,e*" .üuivar" " 13 Alciikety |vattortrtások és kiigazításolr]

szerint.

11 JótállásiKiitelezettség

11.2 Hiányok pótlásának kiiltsége

Az. Alcikkely utolsó bekezdése törlendő'

11.3 A Jótállási ldőszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata' valamint a második bekezdése törlendóÍ'
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11.11 A Helyszín rendbetétele

Az Alcikkely músodik és hurmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő k<jtelezettségeinek a Teijesítési
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a
Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkoző veszéIyére és költségére
eltávolíttathatja'

A kiivetkező űj Alcikkely hozzáadandó:

11.12 Kiitelező Alkalmassági ldőszak

A Vállalkoző II' Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk'
szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kotelező alkalmassági időkre vonatkozó
alábbi j o gszabál yok tartalm áb ól adó dó kötel ezetts é geit :

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és
(b) a 11lI985 (VI. 22.) Évlt_tpl,t-KM_MÉM-BkM Együttes Rendelet (Kötelező

Alkalmassági Időszak), valamint a L2ll988 (XII. 27.) Éwt-tpv_KM-MÉM-KvM
Együttes Rendelet.

t2 Felmérés és elszámolási érték_megállapítás

A Cikkely teljes szövege törlendő.

13 Yá|toztatátsok és Kiigazítások

B.2Ílrtékelemzés

Az Alcikkely (c) pontja törlendő.

1 3.3 Válto ztatási elj árás

Az Alcikkely utolsó mondata törlendóí és az ulóbbival helyettesitendő:

Egy YáItoztatás elrendelésekor, vagy jóváhagyásakor a Mémöknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljárnia, elfogadva, vagy meghatározva a Szerződéses Ár és a kifizetések ütemezésének
kltgazítását a I4.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltóteles iisszegek

Az Alcikkely (b) pontjának (ii) pontja törlendő.

l3.7 J ogszab ályi mó do sulások miatti kíi gazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

az aLábbj esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alap1ánktigazításta:
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(a) a szeruődéskotéskor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabáIy
(b) általános, a gazdasági ólet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén

(p1. : adó' társadalombiztosítás, munkabiztonság)

14 Szerződéses Ár, Fizetési feltételek

14.1 ASzerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése tiirlendő és az alábbival helyettesítendő:

(a) A Szerződéses Ar alapja azEgyosszegű Ajánlati Ár. A Szerződés Elfogadott Végösszege
az Egyösszeg1: Ajánlati Ar és a Tartalékkeret összege' A Szerződéses Ar kligazítására
ktzárőLag a Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikor a Mémök a
tartalékkeret terhére hagy jóvá Yá|toztatást (13. Cikkely), illetve Vállalkozói követelést (20.1
Alcikkely).

A Szerződéses Ár nem tartalm azhat1a a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét.
Vállalkozó nem ftzet, illetve számol e| a szerződés teljesítésével összeÍiiggésben olyan
kÖltségeket, melyek a Kbt' 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget váIlal arra, hogy a szerződés
teljesítésének teljes időtartama a|att tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladóktalanul értesíti.

14.3 Közbenső Íizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alúbbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerzódésben meghatározott f,rzetési időszak végén (ha ez változik
vagy nincs meghatározva' akkor a Mémök által jóváhagyott a I4.4 Alcikkely szerint
meg$atározott ütemterwel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban
benyújtani a Mémok álta1 jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket,
amelyekre a váL|akozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátátrnasztő

dokumentumokkal, amelyek közül az egylknek az adott időszal<ra vonatkozó, 4.21 Alcikkely
szerint elkészített előrehaladási ielentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendóÍ és alábbival helyettesítendő:

A Kimutatásnak az alábbi részeket keli tartalmaznia, ahogyan alkalmazhatő, azon ktilönböző
pénznemekben, amelyekben a Szerződéses Ar kifizethetí3, az alábbi sor'rendben:

14.6 Ktizbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben a számla/számlúk kffiezés alatt Kimutatást/Kimutatásokat kell érteni.
Továbbá az Alcikkely első bekezdésében a 28 nup tijrlendő és helyette 15 nap alkulmazandó.

14.7 Kifizetés
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a)

b)

Az Álcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi pontokkal helyettesítendők:

az előleget a munkaterület átadását krjvető 15 napon belül feltéve, hogy az elóleg
összegével azonos összegű előlegbiztosíték a Megrendelőnél rendelkezésre ál1, ahogyan
az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában figzítve van; és Vállalkozó megkrildte
Megrendelő részére az eIőleg igényléséhez az előIegbekérő levelet az elszámolható és a
nem elszámolható költségre eső előleg tekintetében lnilön-ktilön;

a Vállalkozó áLtaI benyújtott számlríkat a 306l20lt' (XII.23') Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr') 14. $-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben
az ajánlattevőként szerződó fel a teljesítéshez aLváIlalkozót vesz igénybe. A felek
megállapodnak, hogy a Kr. 14. $(l) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás
kiegyenlítése a Mérnok által leigazolt összegű, szerződésszerií és a jogszabályoknak
megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhemételétől számitott 30 napon
belül történik. A felek továbbá - a Kr. 14. $ (2) bekezdésében foglaltaknak megfele1ően -
a Kr. 14. $ (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasrtolt teljesítésében
állapodnak meg, így aKt. 14. $ (1) bekezdés g) pontja szerinti áultalás a Mérnök által
leigazoIt összegú, szerződésszerú és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei,
valamint a I(r. 14.$ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelő á1tali
kézhezvételétől számított 60 napon belül történik.

a Vállalkoző által benffitott szám|ákat a Kbt. 130' $ (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként szeruődő fél a
teljesítéshez alválLalkozót nem vesz igénybe. A fe1ek megállapodnak, hogy a számlék
kiegyenlitése a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszeru és a jogszabályoknak
megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 60 napon
belültörténik.

14.9 Visszatartott osszeg kifizetése

Áz Alcikkely törlendő.

14.10 Végelszámolás

Az Alcikkelyben a Végelszámolds kffiezés alatt befejezéskori Kimutatdst kell érteni.

14.11 Vógszámla Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törlendő.

14.12 Végszámla nyilatkozat

Az Alcikkely törlendő.

14.13 Végszámla Fizetési lgazolás kibocsátása

Az Alcikkely törlendő.

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

c)
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Az Alcikkely törlendő.

15 Megrendelő általi felmondás

15.2 Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélküi:
(i) a Létesítmények megvalósításrának a 8. (Kezdés, késedelmek és feffiggesztés)

Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás), vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint

kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon
beltil

Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő a következővel:

g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól
eltérő, más alvá1lalkozőt vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészítendő u következővel:

A felmondás időpond ában a Vállalkozó á|tal a Szerződésnek megfelelően már elkészített és
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által
jóváhagyott Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben
a felmondás a 7.7 Alcikkely fA Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog
átszállűst me gelőzően válik hatályo ss á.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

Megrendelő a Kbt. 125. $ (5) bekezdése alapján jogosult és köteles a szerződést felmondani -
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenüI 25oÁ-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdaságL társaság, amely nem felel meg aZ 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek, valamint a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlentil 25oÁ-ot
meghaladó tulajdoni részesedést szetlz valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. $ (1) bekezdés k)
p ontj áb an me ghatár ozott feltételeknek.

16 Vállalkozó általi felfüggesztés és felmondás

t6.2 Y álllalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.

l6.3 Munka felfüggesztése és a vállalkozói Eszköziik eltávolítása

Az Alcikkely kíegészítendő a következővel:
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Amennyiben Vállalko ző a (c) bekezdésben foglalt ktitelezettségének a felmondás hatályba

lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Arukat Vállalkozó

veszélyére és költségére eltávolítt athatja.

l,1 Kockázat és felelősség

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely teljes szövege törlendő.

19 Vis Maior

19.7 Ateljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Atcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő:

19.1 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán

20 Kiivetelések' viták

A következő tij Cikkely hozzdadandó:

2t. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Köziisségi flatóságok által

21.1 A Vállalkozó köteles mindenfele korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az

Energia Központ, az AIIami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési

*""''', a fejeietek ellenőrzési szewezetei. a Kincstár, illetve az Irányítő Hatóság és a

Kifizető Hatóság, továbbá azEurőpai Bizottság, azEurópaí Komrpcióellenes Iroda és

az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos

dokumentumokat átvizsgáIja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellerrőrizze a projekt

kivitelezését és teljes auditot végezzen szálm\ánásí vagy bármilyen más egyéb, a projekt

finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok a|apján. A dokumentumoknak könnyen

hozzáférhetőknek r<eu lennitik, úgy kell öket rendszerezni, hogy ez segítse aZ

átlizsgáiásukat. Ezek a vtzsgáIatok az átadás-átvételí igazolás kiadását követő hét éven

beltil történhetnek meg.

21'.2 AVállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a2t.\. pont szerinti szerveknek

azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy

e1óse gítse munkájukat.

2l.3 AVállalkozó garantálja,hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok

és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, lgyanazon

feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben 1e

vannak íwa, aVállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is.
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2. KOTET .

4. FEJEZET

UTMUTAI Ó a v nlr'r ozrarÁs ox, vÁllatrozÓr xÖvnrnrn sEr
xnzprÉs ftlaruz És a sznnzŐnÉ s naÓoosÍrÁsÁrroz

Ez a segédlet kizárólag a K.EOP projektek megvalósítási f,ízisában felmertilő változtatási
eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése soriín szerzett tapasztalatot,
amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi
szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani.

1. A Közreműködő Szervezet (KsZ), az NBÜ Közbeszerzési Fetügyeteti
Főosztálya (KFo és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során

A projekt kivitelezése soriín felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési
szempontból történő megalapozoffságának avizsgáIata aYáItoztatást eljárásokban, valamint a
Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabáIyalanságok, és ebből
adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem' Bizottsági Döntés,
Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki Ártalmat a
Változtatással, illetve a Yállalkozői követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az
elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka ktiltségei
ftnanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjrín a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a
felmerülő többlet költségek csak és kizfuőIag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre ÍúI az építési szerződés
elfogadoff végösszegében. Ugyanez vonatkozík arta az esette, amikor a KSZ és KFF
megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból
(|ellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazol1ák aYáItoztatás vagy a
Vállalkozói követelés alapj ául szolgáló pótmunka elv égzését.

A 4l20L1. (I.28.) Kormányrendelet (KÍ.) 44.$ (1) és (2) bekezdése alapján aKSZ a K-FF
véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A
Yáltoztatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF
kozb eszerué si-j o gi szempontú egyetértő véleménye is.

A Mémök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki taftalom
végrehajtásrínak felügyelete műszaki ós pénzngyt szempontból. További feladata az
esetlegesen felmerülő vitás kérdésektisztázása, a Megrendelői dtintés előkészítése: a Mórnök
szakmailag vizsgáIja meg a Yáltoztatás, a Vállalkozói kovetelés alapjául szolgáló pótmunka
múszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkoző oldalán
felmerülő körülmónyeket.

2. Yáltoztatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret
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2.1 \_áltortatások- \-állalkozói kdr'etelések lrezdeménvezt!'se

\-áltoztatást kezdemén1-ezhet a }Iérnök a FIDIC 13.1 alcikke\- alapján Változtatásí
utasítás kiadásával és a Yállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely'alapján Vállalkozói javaslat
benffitásával. Továbbá a Mérnök VáItoztatási javaslatot kérhet be a Vállalkozőtől a
F{DIC 13.3 alcikkely alapján. Vá1toaatásként kezelendő - a FIDIC 13. cikkelyének
előíriísaival összhangban - mindazon eset, amelyre egyértelműen alka|mazható a FIDIC
1 . 1 .6.9 pontj ában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadottYáltoztatási utasítást nem előzi meg
Vá1lalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árua vonatkozó előzetes
megállapodás néllqil adja ki. Ha aYállalkoző az utasításnak eleget tesz és ezzelkapcsolatban
a megvalósításta vonatkozó hatáidő hosszabbítási és/vagy többletktiltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vállalkozói követelést nffithat be.

A FIDIC 13'2 és 13.3 alcikkelyek alap1án a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozői
javaslatban a Vállalkoző részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a váItoztatással
kapcsolatos, a váItoztatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is' A Yáltoztatásj
javaslatnak tartalmaznia kell a megvalóSítáSi időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy
többletköltség igényét is. A váItoztatási eljárás során a FIDIC 20'1 alcikkely szerinti
követelési eljárást nem lehet lefolytatni.

Nem keverendő össze a Yá|toztatátsi utasítás (FIDIC 13.1)' a Yáitoztatási javaslat
(FIDIC 13.2' 13.3) és a Vállalkozőí követelés (FIDIC 20-l):

- A Vállalkozői követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka
elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez
szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folyatásának a céljából (p1.: szivattyúzás nagyobb
hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmú átvágása;
helyszíni alappont áthelyezés stb.).

- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök áItaI a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott,
műszaki tartalomváItozásra irányuló YáItoztatási utasítás következménye is lehet. Ilyen
utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb foku műszaki tartalomváltozásokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes kciltségkalkulációnak, részletes
műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vál1alkozói javaslatról csak
Mémök által kiadott Y áItoztatási utasításról.

- Yáltoztatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási
utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.l.l.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Yá|toztatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása
után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban mege|tÍzheti az
annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbiilése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltótele,
hogy Vállalkozó a követelésére okot adó kiirülményt, eseményt Mérntiknek 28 napon
belül bejelentse, amint a körülményről' eseményről tudomást szerzett vagy tudomást
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.I-te és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre tör1énő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tén:1t', hogy
várhatőan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításta (pontos
ö sszeg/határidő me ghat ár ozása nélktil) követelé st fo g benyílj tani.
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A Vállalkozó a követelést eiőidéző korulmény vagy:':T,'"_o tudomására jutását kör'etö 42

napon be1ül kötel*. *.j*ia.ni a teljese n részleÍezett,'inJokolt és alátámasztott követe1ést'

Ezen időtartamtól "il*T"r.k 
a 20.t 

"r"ir.t"iv 
."gyeait bekezdése szerint lehet úgy, hogy a

Vállalkozó írásban ffilJá",.a*ot ujái'i-i" á"űtmtik i.a** elfogadja' A bejelentéseket

sorszámozva kell benyújtani, akár..c1J_u vanuu.ozói köveieléseket,-azótban ez utóbbiakat

nem szükseges te3e1eíiér.'t*, etes"itlnl ,_*urtobb bejelentós összefogla'ását is magába

foglalhatj a egy követelés'

Abban az esetben, ha egy Vá1lalkozói követelésre okot adó körii'ménynek elhúzódó hatása

van (p1.: fotyamaiJs-?,ro"e."t miatí_-a munkaterület munkavégz,ésre alkalmatlan), a

Vá11atkozó,,ur.r,u,oo,.]taketlvállalkozóikövetelést(<tiztensőktivetelés)benyújtania.A
körtilmény hatásának megsztínése, r.o.rJ,o iá ,rupor' belil ;;aig egy végső követelést. Csak a

végső követelés benyújtása ,rj?r' .rT j"n.,t*eÉ 
"-53"1jJ*'[u'í 

meghatarozott koltségek

kifizetésére, 
.',,,ir"o]'t'l."r. .r.r.or keli a jelJn utmutaiouan a VáÍakozói követelésre

meghatározott "rií.árr"r,J."..irrt 
.ljá*i rc'2,KFF bevoiad ili"eu'' h1valamely kozbenso

követelés a szerzódésmegvalósítasi lltitu'tÁának meghosszabbítására irányul'

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket' amelyek

bekövetkezésekor a Vátljkozó, " eóú ioj alcikkely alapján lz9|áLvozott 
módon'

többletköltség kifizetésére és/v-gy ;;g;o9ita1i. i9qil'", hásszabbításara jogosult' A

szerződéssel összefiiggésben t"r-e.r.i"*!r' *a. okból i' i.í"t FIDIC 20'1 alcíkke'y szerinti

követelése a Vál'ailo1ónak, u*.rv.t"i r',reÁtin'"k kell elbírálnia. Ugyanakkor az a|ábbi

aicikkelyek valame'yikére. .ti{én! hivatkozásu ...ter, 
- 
csak az 

- 
adott alcikkelyben

^" en"ri, "rottakra 
terj edhet ki követelé s e'

. 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme (költség +idő)

. 1.9 Hibák a megrendeto ttivet"menyeiben (Sárga FIDIC) (koltség + ídő)

: 2-1 A helyszínre való bejrrtás joga $öltség + idő)

C 4.7 Kihizés 
lL@J Jvó' 

1tség + idő)

o 4.12 Előre nem látható helyszíni kortilmények Göltség + idő)

. 4.24 Régészet 
f J'rur l\vrÉ4_:-__J 

[:il--:? l'it:]l 7.4 Üzempróbák
o8.4MegvalósíLísidőtartalmánakmegtrosszabbítása(idő)
. 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)

. 8-9 Felfiiggesztés következményei $öltség + idő)

o 10.3 Beavatkozás az áwételkori próbákba $öltség + idő)

o 12-? E1ha1asztottÜ""*p'jter' (Sárga FIDIC) &oltsée)

e 12.4 Befejezés otaoi ti""*pJl"t -il"*lensége (Srírga FIDIC) (költség)

o !3.7 A jogrends 
'"rrartor'ir^imiatti 

kiigazítáJok 
- 

&ö1tség + idő)

o 16.1 Vállalkozó joga a **Ju felfirggeútésére Göltség)

o \7.3-l7.; Álw"grenJető kockázati körébe tarto)őesemények u- ""d5n::'"i\r-u"'"'

. 19'4 Vis Maior következményei Göltség + idő)

7.2 Yáitoztatási javaslatok og Vállalkozói ktivetelések jóváhagyása ^ 
Mérntik' a

Megrendelő és a KSZ részéről

A Változtatás és a Váltalkozói ktivetelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök

vagy a Morno-utin keieszttil * íanumo ző elíÍzeter"rr, ko"""pcionálisan kell egyeztesse
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KsZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs _'megbeszélésen, EK_n ttirténő
megbeszélésen stb.) és csak enltán kezdhető meg a Változtatáíi javaslat v'agy a Vá1lalkozói
követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói kovetélés a FIDIö 13.1 alcikkely
szerint kiadott YáItoztatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás
kiadását megelőzően kell megtartani'

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális
egyeztetést, mivel olyan váItoztatás vagy kcivetelés alapjául szolgáló Lunkráról, körtiiményrő1
van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatóvígi,
sem közbeszeruési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a
kockánata annak, hogy a KSZ-hez jőváhagyásra benyújt ott iáltoztatási javasiatot vagy
Vállalkozói kcivetelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutas ítji. Továbuá ilyón
esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2pontbarr meghatárizotthataridő'

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ megvtzsgá\ja, hogy adott projekt szempontjából
valamely pótrnunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vágy koibeszerzési pioblémát.
Hangsúlyozandő, hogy ekkor még nem áll rendelkezé... u naóigozott Yáltoztatisi javaslat
vagy Vállalkozói követelés' így ezekhivatalos jóváhagyásárőlvagy éppen elutasításáról sem
beszélhetiink ' Az egyeztetés eredményeként, a projeki alapdokumen^fumai' valamint a Kbt.
lap|án KSZ csupán tájékoztatást, segítséget n}'tljt elszámolhatósági és közbeszerzési
kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mémciknek' Az egyeztetéslkovetően célszerű a
murrka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszeníségének
vizsgá1ata.

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benffitott, már elkészített
YáItoztatási javaslat vagy YáIlalkozói követelés tattalma ne legyen ismeietlen a KSZ előtt, és
azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn beltil el tudja bírálni. A
koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy VáIlalkozói
követelések elkészítése és KSZ-hez ttirténő benyújtása után derüljÍin ki, togy az annak
alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem Íinans zíroihatő, uniós forrásból.

A KSZ által atkalmazott minta közbeszerzósi dokumentáció kivitelezési szerziÍdésének
értelmében a Mérnöknek nincs joga a Yá,ttoztatásokat, valamint a Vállalkozói
kiiveteléseket a Megrendelő jóváhagyása nélktil jóváhagyni, azokhozcsak hozzájárulhat.
Megrendelőnek ugyanakkor a Ksz jóváhagyását kell kérnie a Yáitoztatási
javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a váItozással érintett műszaki tartalom
és/vagy a tiibbletktiltségek támogatásból ttirténő Íinanszírozhatőságaérdekétlen.

Abban az esetben, ha a Yállakozői követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Yáltoztatási
utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző YáItoztatási utasítás kiadásához csak a
Megrendelő j óváhagyása szükséges'
(A pontos eljárásrendetrögzíti a 3. friggelék folyamatabrája')

2-2.t AYáItoztatási javaslat és a Vállalkozőt követelés tartalmát az I. és a 2' fiiggelék
tartalmazza^

2.2.2 Jóváhagyási határidők
A Vállalkoző YáItoztatási javaslatátt', YáIlalkozói követelését a Megrend elő, a Mérnöktől
történő kézhezvételét követő, 5 munkanapon beltil továbbítja a KSZ feLé a saját
j óváhagyásával és a Mérntik hozzájáruIásával együtt.
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2.3

KSZ a YáItoztatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését

követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját

kifejtve.

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjrínak

kézhezvételét k<jvetően, azottrtal megktildi a KF F-nek.

A KF F-nek a Kr. 44.$ (2)-(5) bekezdéseiben rogzített folyamat eredményeként tett

észrevételei alapjrín módosított dokumentumokat és magát a KFF észrevételeket a

Megrendelő megktildi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok tartalmával történő

egyetértése esetén, azokat jőváhagyja(szerződés módosítás ellenjegyzése).
e sztikseges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök sorsziímozva
hagyj a j óv á a Y áLtoztatás i j avasl atokat é s a Y éllralko zói követel é s eket.

2.2.3 A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak
járó többletköitségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a
tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés elszámolás is'

A tartalékkeret felhasználása és a ktizbeszerzési törvény

A tartalékkeretkizárőlag az építési beruházás teljesítóshez, arendeltetésszerű és biztonságos

használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint me$tatározott feltételes összegből és/vagy a

13.6 alcikkely szerinti napi munkákból á11. A Vállalkoző ajánLatában szereplő Egyösszegű

Ajánlati er es a Tartalékkeret egytittesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegót. A
kivitelezés során a klígazításokat-ls magábarr foglaló összeg a Szerződéses Á' (alap1a az

Egyösszegű Ajánlati Ar).

Tartalékkeretből a pótmunka kiÍizetésének nincs akadálya, amennyiben :

- a fentebtr már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági

kérdést nem vet fel,
_ a Kbt. 132. $_ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. $ (3) bekezdését

a|ka|mazzátk

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 132. $) vonatkozó feltételeinek érvényesülnitik kell a

tartalékkeret - közbeszeruési eljárás lefolytatása nélktili - felhasználásához. Amennyiben ezek

a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélkiili tárgyalásos eljárást (Kbt. 94' (3) bek.) kell
lefolytatni azért,bogy a pótmunka kifizethető legyen.

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Ktt. 132. $-ának Íigyelembe

vétele, sem a 94.$ (3) bekezdésének alkalm azása,, ha a jelen Útmutatót tartalmaző építési

szerződés egyértelműen, már az a|áírásakor rögzítette a Tartalékkeret felhasználásnak
lehetséges óieteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret
felhasználása estében ís a jelen Útmutatóban rtigzítetteknek megfelelően kell eljárni
azzal az eltéréssel, hogy a I(FF nem vesz részt az eljárásban, a KSZ pedig csak a

pótmunka elszámolhatróságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba

(Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra

jogosuú, mtíszaki tartaknat a YáItoztatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett
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műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtőI to.terro eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak

megfe1elően járnak el (lsd' i'z.z l:tolső mondata), és ennek következményeként aKSZ utólag

az adott pót'''.'oku koltségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a

szerződésbén biztosított támogatásból történő finanszÍrozását nem hagyja jová, az teljes

egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá

,rlotug aKSZ, az ercdeti teljesítési tratririao után felmertilt költségek nem ftnanszírozhatók

támogatásbó1.

Meltékletek 1-3 Függelékek
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1. Függelék

Y áittoztatátsi J av aslat tart almi köv etelm ényei

1. Általános adatok

o Yákoztatási Javaslat sorszáma

. Kérelmezőmegnevezése
o Kérelem idöpontja
. Szerzódés száma

2.SzerződésbenrtigzítettműszakitartalomazAjánlatszerint

oSzerzódésrevalóhivatkozás(Kötetszám,oldalszám,ra1zszám)
oASzerződésbenszeteplőmúszakitartalomrövidleírása,bemutatása

3. Y át|toztztási Javaslat

oHivatkozásacsatoltmettéklet(ek)re(mellékletszÍtma,rujzszáma)
o Yáltoztatási Javaslat részletes ieírása t13'2 (i)-(iv) szerinti besorolás', 13'3 (a)-

(c) szerinti tartaloml
oVáltoztatásiJavaslatszükségességénekindoklásaaza|thblkategóriákszerint:

adminisztrációs ok, *iJ;;ki;k, frendigyl ok, ütemezési ok, egyéb ok

4. Yáitoztatási Javaslat hatása a projekt egészére

I

I

I

T

I

I

I

I

5.

6.

oAhatásbecslése(l-nincshatással,2-kismértéktí,3,.közepes,4.jelentős,5-
kiemelkedő) öil;' t u,ariao, áűszaki specifikáció tekintetben

o Azegyes r.uta*r. ,iá,r"g", t.ira*u [e" zugy.hatások' határidőre gyakorolt

hatás (részr.t-, i"J"r.rás-sztikség*}i .*,!i'"el kiegészített)' műszaki

változás)

Y áiltoztatási Javaslatot készítő neve' b eosztása' aláírás a

Mellékletek

ssff



2. Függelék

Vállalkozói Követelósek (Claimek) összeállítása és formáj a

Borítólap

Tartalomjegyzék

Összefog1aló
Hivatkozás Szerző dés es F elt étel e k vonat kozó cikkely ére
Követelés targyának rovid leíráscl
követelt ös szeg és/vag3l időtartclm

1 A Létesítmény rövid ismertetése
Projekt rövid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, finanszírozás
összetétele, Megrendelő, Szerződéskötő Hatosag)

2. A Beruházás mérföldkövei
Általános fontosabb adatok.' Versenyajánlat benyújtása, Szerződés aláírása, Szerződés
ö s s z e g e, Tart al ékker et, felhas zn ál t Tart alékker et, Munkakez d é s i Ut as ít ás

3. A Vállalkozói Követelés

3.1. A Vállalkozó Követelés részletes ismertetése
A követelés pontos meghatározása

3.2. Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos események
KövetelésseI kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, levelek,
kooperációs jegyzőkónyvek, releváns kivonat a Tenderdokumentá'cióból, Építési
Naplóból. Vállalkozói Követelés bejelentése és Mérnök esetleges válasza, utasítása a
követelés részletes kidolgozás ára'

3.3. A Vállalkozói Követelés indoklása, aIátámasztása
Tenderdokumentació kivonat, Szerződéses Feltételek, jogszabályok, tablázatok,
kimutatások

3.4. A Vállalkozói Kovetelós elszámolása
Kellő részletezettségű, elemi követeléstételekre bontott, jól követhető költségvetéssel
és összesítővel kell elkészíteni

A követelés tételeknek tartalmaznia kell:

a követelés alapjául szolgáló munkatétel tételszámat

a követelés alapjául szolgáló munkatétel pontos műszaki tartalmát,
beleértve a beépítésre került (lnyag, termék, berendezés megnevezését,
műszaki paramétereit, típusát, valamint a beépítés körülményeit stb.

A munkatétel anyagköltségét - htilönösen az egyedi, speciólis anyagok,
termékek, berendezések beépítése esetén - beszerzési/alvóllatkázói
számlával kell igazolni.
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4. Me11ékletek
Szerződés kivonata
Yonatkozó levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
Számlák, bizonylatok mellékelés e a kov etelés tétel ek anyagkölts égé nek

el s z ámol ás áh oz, elb ír ál ás ához
Gépbérleti szerződés
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3. Függelék

vákszlólisiiavasla1
ben$llEsaiFlBic. t3:2 13,3J

lv1é$Ök állal klaclolt \\
VátoZia|ásl ulasüÁs

ÍFlDlc 13.1j e
Llegrelrdeló

}o?anag:/ásával

lvlUnka elvégzése
lv'lttIka elvégzése

MérnÖk iÓváhagyja a
VállatkozÓ kÖ./etelést

Munka elvéÚzá$e
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