
Vá|la|kozási szerződés
Nagymaros város árvízvédelmi vonalának F'IDIC PIRoS könyv szerinti kivitelezésére

1. rész - Védvonal

amelyet eg1'részről:

Nagymaros Város Önkorm ányzata
2626 Narymaros' F.ő tér 5.
Adószám: 1573|II3 -2.13
Bankszrímlasziím :I |7 4209 4 - | 539403 3 - l 0090002
KSH szrím: 157 3I I 13-84| | -32| -13
Telefon: 06 - 27/595-113
Fax: 06 - 27/354-245
Képviseletében eljrír: Petrovics Lász|ó polgrírmester, mint Megrende|ő _ a továbbiakban:
Megrendelő _

másrészről:

név: Maryar Vízépitő Zrt.
székhely: 1211 Budapest' Nagyduna sor 1-25.
adószá'rn: I 45 447 23 -2-43
Telefonszrím: 06 . 1 /27 6-37 7 3
Faxszám: 06 - 11420-3747
cé ge gy zékszám: 0 | - 1 0 -0 4 623 6
szám|avezetó bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
bankszámla sziíma: 12001008-00132392-00100003
Képviseletében eljár: Ács Atti|a, mint Váltalkozó - a továbbiakban:
Vállalkozó _

köztjtt az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. ALAPADATOK

l.|. E|őzmények:
A felek rögzitik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési EÍesítóben/TED-en 3|632/20|1
szlmon ajránlati felhívást tett közzé Nagymaros város iirvízvédelmi vonaliínak FIDIC PIROS
kiinyv szerinti kivitelezése trá.rgyban a KEOP.2.I.2l2Fl09-201l.000l sz projelc kEretén belül.
Megrendelő a közbeszerzési eljrírrís eredményét 2012' április hó 2|. napjén kihitdetÍe azzal,
hogy a közbeszerzési eljrírás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljrirás
sorrán a Megrendelő a Vállalkozó ajrínlatát fogadta el, ennek megfelel<íen a felek a Kbt. 99' $
(l) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses
Megállapodás és a 6'3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés)
feltételei szerint.
A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a I(E0P-2.I ,2/2Fl09.201 l.0001 sz.
projektben az Európai Unió támogatrlsával' va|amint a Magyar Állami Költségvetés
fonásából történik'
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A Felek fudomásul veszik, hogy a jelen szerződés átaliínyáras szerződés, így Vállalkozó
köteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a jelen szerzódés a|apját képezi5
közbeszerzési eljárásban akar a részvételi, az ajánlattételi felhívásban, akár a részvételi vagy
az ajánlattételi dokumentációban az ajánlatkérő a megjelölt kivitelezési munkákhoz rendelt,
különös tekintettel, a Vállalkozó által átvett, műszaki leírásban, árazat|an költségvetésben, és
tervdokumentációban meghatározott kivitelezői feladatokra.

1.2. A szerződéses munka tárgya
Egyösszegíí fix átalrínyáras vállalkozási szerződés a Nagymaros vrlros iírvízvédelmi
vonalának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezésére (l. rész. Védvonal)

Az építési engedély és a létesítmény megvalósítására elkészített kivitelezési tervdokumentáció
a|apján a munkálatok teljes köní elvégzésére (a település iirvízvédelmi vonalának kiépítése)
vonatkozik, az alábbiakban foglaltakkal:

1 . szakasz: |694+920 km _ |695+720 fkm (1+590 gkm _ 2+390 gkm, a település D-i része, a
Széchenyi _ sétriny);
2. szakasz: |693+940 Íkm _ 1694+920 Íkm (0+610 gkm _ 1+590 gkm' a település történelmi,
középső része)
3. szakasz:1693,33 fkm _ 1694,10 fkm (0+000 gkm _ 0+610 gkm, a város É-i része)

A részletes mríszaki |eírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését az aján|ati
dokumentáció, illetve az anrrak mellékletét képezó, teljes műszaki dokumentáciő tattalmazza.

2. AszERzőDÉs rÁncya

A felekjogai és kötelezettségei:

2.l. Megrendeló megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Nagymaros varos rírvízvédelmi
vonalának (l ' rész) FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezését.

2.2. Teljesítés helyének a megjelölése: Pest megye, NagymaroS

A munka elvégzésének helye: Pest megye, Nagymaros

2.3. A vállalkozás keretében Vrí|lalkozó feladatát képezi a fentiekben hivatkozott
tervdokumentációban és költségvetésben megfogalmazott munkák megvalósítrísa'
rendeltetésszeni iizemeltethető állapotu kivitelezése. Továbbá az e|őzőek mellett Vállalkozó
feladatát képezi a felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények megvalósítása.

3. A SZERZŐDÉs osszBcn

3.1. A Szerződés egyösszegű (átaliínyáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege:
782 626 525 forint, azaz hétsziunyolcvankétmillió-hatszíáuszonhatezer-ötszázhuszonöt
forint, amely azonos az Ajánlati Árral, és amelyből tartalékkeretnek minősül 39 626 525
foint, azaz harminckilencmillió-hatsziázhuszonhatezer.ötszízkilencvenöt forint, amely az
Általrí.rros feltéte|ek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzódés mellékletét képező Útnutató
a Wiltoztatások, Vállalkozói kivetelések kezeléséhez és a Szerződés módosíttisához címíi
dokumentumra fi svelemmel használható fel.
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3.2. A Szerződéses AI 743 000 000. forint, azaz hétszéLzne1yvenháÍommillió forint, amelynek
a|apja az Egyösszegű Ajan|ati Ar, és amely a Szerzódés Elfogadott Végösszegének
tartalékkeret nélküli része. A Vá|lalkozó a Szerződéses Ar fejében teljes köníen vállalkozik
a Létesítmény rendeltetósszeni megvalósítására' valamint az egyéb szerződéses
kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomrlsul veszi, hogy a Szerződés Ar a
Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartz|mazz4 ffiggetlenül
azok jellegétól.

3.3. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerzódéses Árra esó mindenkori ÁFA a
hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő, az általrínos forgalmi.adóról szó|ő 2007 -
évi CXXVI. törvény l42. $ (1) bekezdés b) pontja szerint (fordított AFA). A tríLrnogatrís
szempontjábó1 elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a
Szerződéses Arnak 85 %.a EU és l5%ohazai költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

3.4. Az átalárryár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkríkra" amelyek a szerződés
Íétrgyát (1.2 pont) képezik. A Felek áta|ánydíjban állapodtak meg, így a kikötött díjon feliil
csak a Kbt' 125. $ (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. $.a szerinti pótmunka
ellenértéke szrímolható el

Vállalkozó az áta|ányétr kialakításakor az elvárható gondossággal vizsgálta felül a
rendelkezésre bocsátott dokumentációt.

A SZERZiDÉsEs ÖssZEG A SZERZÓDÉS 3.1. PoNTBAN MEGHATÁRoZoTTAKoN
TÚL MAGÁBAN FoGLALJAA KÖvprrEzórE'r:

3.4.1. Á közvetlen költséget, ennek keretében
o az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel

együtt'
. az épitóipari rezsióradíj alapjrín szímított munkadíjat'
o a közvetlen költségek között nem szerepló általrírros költségeket,
. a tervezett nyereséget.

Továbbá:

. a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruhrízrás rendeltetésszeni
használ'atáútoz és a létesítmény használatba vételi engedélyezéséhez sziikséges
műszakilag közvetlenül szükséges munkiíkat,

. a megvalósítráshoz szükséges ideiglenes mellék|étesítmények, a kivitelezéshez
sziikséges energitík (víz, szernyliz, elektromos' stb, közÍizemi díjait) és a felvonulás
költségeit,

o az időközi rírváltozásból eredő vállalkozói kockazatot,
. a megvalósítás soriín az ideiglenes forgalomszabályozás elkészítését és fenntartását,

3.5. A meghatározotíáta|ányátr aMagyar Szabvány és előírások szerinti I. osáá|yú anyagra és
I. osztályú kivitelezésre vonatkozik, s magában foglalja a kivite|ezés sorifur sztikséges
mintavételek és a laboratóriumi munkík költségét' a minósítés elkészítését, valamint minden
egyéb a feladat megvalósításával kapcsolatban felmeriilő egyéb költséget.
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4. PÉNzÜGYI FEDEZET, ELsZÁMoLÁsoK, sZÁMLÁZÁs

4.t. A szerződésszeni és a jogszabályoknak megfelelő szrámlrik és mellékletei Megrendelóhtiz
történő beérkezésüktől számított 45 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre.

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel. Az ajén|at és az
elszámolás pénzneme is HUF.

A Vállalkozó a részszÍlrn|a és a végszrámla benyújtásakor köteles igazolni köztartozás
mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetben tórténő
csatolásával. Amennyiben az ajénlaÍtevó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel
így az igazolás benyújtására nincs szükség.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 4120|1. (I.28.) Kormány'rendelet
- |612006. (XII.28.) MeHVM-PM Együttes rendelet'
_ 255/2006. (XII.08.) Kormrínyrendelet,
- 281 12006. (XII.23.) Kormányrendelet

4.2. A szám|ákkiflzetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

a) A szerződő fél (felek, legkésőbb' a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az aján|aÍkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból'

b) A szerződő fel' legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köte|es nyilatkozatot
tenni, hogy az á|ta|a a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a veliik munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoáatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és
szakembereket, hogy állítsák ki ezen szrimláikat.

c) A szerződó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon
összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az áIta|a a
szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoáatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a megrendeló negyvenöt napon belül átutalja a
szerződ<í félnek'

e) a szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az a|vá||a|kozők. illetve szakemberek szr{mláit,
illetőleg az Art. 36/4. $ (3) bekezdése szerint aá (annak egy részét) visszatartja;

Í) z szetződó felek átadják az e) pont szerinti átutalrísok igazolásainak másolatait, vagy az
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásrínak másolatát a
Megrendelőnek, [utóbbit annak érdekében, hogy az ajrínlatkérőként szeruődő fé|
megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszenien nem fizette ki a (teljes)
ö s sze get az a|v á||a|ko zőnak];

g) a szerződő felek ben1ujtják az e||enszo|gá|tatás fennmaradó részére vonatkozó
szám|áikat, melyek ellenértékét a Megrendelő negyvenöt napon belül átutalja a szerződő
feleknek' ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kitelezettségüket az Art. 36/4. $.
ara is tekintettel teljesítették;
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h) ha a szeruódő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a
szerzódő felet, ha igazolja, hogy az e), illetőleg Í) pont szerinti kötelezettségét teljesítette,
vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a
b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatrásból megvalósított kózbeszerzés esetén a
d) pont szerinti határidő negyvenöt nap.

4.3. A Vállalkozó az Egyösszegű Ajrínlati Ar l0 %-át kéri elólegként kifizetni.
Vállalkozó az előlegre akkor jogosult, ha azza| azonos mértékú a Kbt' 53/A $ (6) bekezdés a)
pontja szerinti biztosítékot nyÚ1t' Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra
vonatkozó kérelemmel együtt Vállalkozó bemutassa az előlegbiáosítékot is.
További ki|rzetések a Fizetési Ütemterv szerint esedékesek.

4.4. Megrendelói fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
tartozik ftzeÍni a Vállalkozó által benÉjtott' leigazolt, jóvahagyott számlán feltiintetett
fizetési hatríLridő lej:írtát követő naptól sziímítottan.

4.5. Vállalkozó nem számolhatja fel a dokumentációban szereplő valamely munka végleges
elmaradása esetén aZ e munkÍíra esó vállalkozói dijat. Az elmaradó munkrík elsztímolrísának
alapbizonylata a tervdokumentáciő, beárazott ajánlati költségvetés' valamint az építési napló
vagy a felek képviselőinek erre irrín1uló külön írásbeli megiíllapodrása.

4.6. Megrendelő az adózás rendjéről szó|ó 2003. évi XCII' törvény (a továbbiakban: Art)
36/A. $-íínak (2) bekezdése a|apjaÍ] tájékoziatja a Vá|lalkozót arról, hogy jelen szerzódés'
illetőleg annak teljesítése az Art. 36lA. $-ának és 36lB. $.ának hatáIya aLá esik, ezért a
szerzódéses ár esedékessé vált része, vagy egésze _ ide értve a visszatartott összegeket is -
megfizetése során az Art.36lA, $-línak és 36/8. $-ában írt rendelkezések, valamint jelen pont
rendelkezései szerint fog eljárni. Vállalkozó kijelenti' hogy a jelen pont szerinti tájékoáatást
tudomásul vette.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó _ amerrrrfben jelen szerződés eltéróen nem
rendelkezik _ az Art.36lA. $ (l) bekezdésének a.) pontjában írt 30 napnál nem régebbi
adóigazolást úgy köteles biaosítani' hogy az adóigazolás idóbeli hatá|ya az esedékes számla
fizetésének napjrira is kiterjedjen, ezért Y á||a|kozo a fizetési határidő |ejétrtát mege|ózó 7
nappal köteles 23 napná| nem régebbi adóigazo|ást Megrendelő rendelkezésére bocsátani az
Art.36/A. $-a szerint. A Vállalkozó a papír alapú adóigazolás eredeti példányát a Megrendelő
székhelyére, mig az elektronikus adóigazolást a Megrendelő következő elektronikus
levélcímére: varosuzemeltetes(!)nagvnraros.hu; polgamester(DnagYmaros.hLl

Az elektronikus levél trirgyában Vállalkozó pontos cégnevét feltiintetve _ a fizetési hatríridó
lejárta előtt 7 nappal köteles megkülderlt, Az ad,őigazolás mindkét esetben akkor minősül a
Megrendelő által átvettnek, amikor az Megrendelőhöz igazo|ható módon megérkezett.

Amennyiben a Vállalkozó az Art.3618. $.a alapjrán a köztartozásmentes adózói adatbr2isban
szerepel, úgy a fenti adóigazolrís helyett kizrírólag errő| a tényről a fizetési hatríridő lejártát
megelózóen 7 nappal köteles a Megrendelőt a fenti módon írásban tájékoztatni'
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Mindaddig' amíg Vállalkozó az adőigazo|ást a fent írt módon nem biztosítja a Megrendelő
részére, vagy a Vallalkozó az Art. 36/B.$.a szerinti köáartozásmentes adózói adatbázisban
nem szerepel és kö'ztartozásmentes adózói adatbazisban való szereplésről a Megrendelőt
írrásban, a fentiek szerint nem értesíti, a Megrendeló fizetési kötelezettségével nem esik
késedelembe.
Vállalkozó köteles teljesítési segédjét (pl. alvállalkozóját) a fentiekől _ egyező tartalommal _
tájékoztatn,

4.7. Je|en szerződés a|áírásával a Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hory a Kbt.
305.$ (4) bekezdése szerinti fe|téte|ek te|jesülése esetén a je|en szerződés 3.l8. pontjában
meghatározott eryösszegű nettó aján|ati ár erejéig a Vá||a|kozó díjigényét beszedési
megbízás tútján érvényesítse a Kbt. 99.$ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

4.8. Megrendelő nyilatkozik, hogy rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység
pénzÍigyi fedezetével pályázati fonásból.

5. A sZERzŐDÉs rnlrnsÍrÉsE

5. 1. Munkaterület átadás : szerződéskötés napj rín, melynek feltétele:
- Mindkét fél által aláírt és a KEOP KSZ által ellenjegyzett Válalkozási szerződés.
_ A munkavégzésre alkalmas állapotu munkaterület.

5.2. Az építési napló megnyitásrírrak napja: 20|2.05.29.

5.3. Befejezés:

Vállalkozó ajelen szerzódés trírgyát képező munkak elvégzését a kezdési időponttól szrímított
596 nap időtartamon belü| (az aján|at szerint) vállalja.

5.4. Megrendelő Vállalkozó ÍészéÍe az e|őte|jesítés lehetőségét biáosítja.

6. FELEK KÉPVISELETE

6.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

MegrendeIő részérőI: Petrovics LtÍszló

Megrendelőképviseletében: Petrovics Ll^zló

VáIIaIkozó részéről: Ács Attila

6.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelők részérőI és kepviseletében efdma: Murónyi Zoltdn

Megrendelő képviseletében: megbízott műszaki ellenőr: Agroinvest Zrt'
(Dr. Krírolyi Csaba projektvezető mémök és a mémöki szerz<ídés szerinti
szakemberek)

VdIIaIkoaj részéről: Ispánov y rdnos
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6.3. A VtÍIIaIkozó részérdl a részteljesítések igazoltÍsára vonatkozti igazoltís kiadásdra
jogosult feIelős mííszaki vezető: IspónoviÍy János

6.4. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolds kiadósdra a megbízott mííszaki ellenőr
jogosult.

6.5. A megbízott építési mííszaki ellenőr megneve7ése.. Agroinvest Zrt.
Nyilvdnfurtósi s4Íma és néujeglzéki jele:

Dr. Károlyi Csaba projektvezetó mérnök MEVZ/I. - 01-54582

7. A VÁLLALK0Zó ^LTAL^NoS KoTELEZETTSÉGEI

7.1. A kiadott műszaki dokumentációban foglaltaktól eltéró anyagot, szerkezeÍet Vríllalkozó
csak a Megrendeló vagy képviselőjük írásbeli ho zzájáru|ása a|apjLín építhet be.

7.2. Az átadott munkaterületen - a szetződés fennállásanak teljes időtartama alatt -a
tiizvédelem és vagyonvédelem megszervezése' továbbá a Tiizvédelmi Előírások,
Munkavédelmi és Balesetelhiírítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok megtartása
Vállalkozó feladata.

7.3. Vállalkozó köteles a 19112009 (IX.15) Korm. rendelet és mellékletei szerinti elóírásoknak
megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetrri, azt az épitési
munkahelyen Megrendelő szétmÍlra hozzáférhető helyen tartani. Felek képviselói a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülmén1.t és utasítást az épitési
naplóban kötelesek egymással közölni.

7.4. E|takarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakatás előtt legalább 3
nappal köteles Megrendelőt értesíteni, az e|Íakarás időpontjrínak megjelölésével. Az értesítési
kötelezettség elmulasztása esetén _ Megrendelő igényére _ a Vál|alkozó köte|es az eltakart
munkarészt saját költségén feltámi és az ellenőrzést követóen M eltakarási munkát ismételten
elvégemi.

7.5. Kivitelező köteles a kivitelezési mrrnka teljes végzése alatt a kivitelezés irrányításríra saját
állomrínyú építésvezetőt és művezetőt biáosítani.

7.6. Yá|Ia|kozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést az építési műszaki
ellenóri' valamint a felelós műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szó|ó 24412006. (x[.15.) Korm' szrímú rende|et előírrisai szerint megbízott
műszaki ellenőnel látja el'

7.7. A Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzéséről, amely ajelen szerződés szerinti beruházás megvalósításiához szükséges.

7.8. A Vállalkozó teljes felelősséggel taÍtozik azért, hogy az építés soriín a jóvráhagyott
kiviteli tervekben rögzített anyagokat és szerkezeteket építi be. A tervekben Íögzitett műszaki
tartalomtól' műszaki alkalmazási követelményektól, ópítés-szerelési technológiától csak a
Megrendeló előzetes hozzájllru|ásával _ a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok alapján és
figyelembe vételével _ térhet el.
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7.9. A munkavégzés megkezdése előtt valamennyi, a munkában résá vevő dolgozót
(alvállalkozókat is) oktatásban kell részesíteni, az adott munkára vonatkozó jogszabályi
előírások szerint, illetve a Megrendelő belső szabályzatai szerint. Az oktatás megtörténtét
írásban köteles rögzíteni a Vállalkozó.

7.10. Amennyiben a kivitelezés sorrín a Vállalkozó valamely közmúvet, létesítményt
megrongál - amelynek létezéséről tudomással bír vagy Íigyelmét a |étezésére felhívták . úgy
köteles azt helyreállítani vagy saját köttségére mással helyreállítatni' és viselni az ebból eredó
krírigényeket. A Vállalkozó vétlen károkozása esetén a felmerült költségek a Megrendelőt
terhelik. A rongálás tényét köteles a Megrendeló műszaki ellenőrének isjelenteni.

7.11. A Vállalkozó köteles munkája soriín kinyert.kibontott anyagokól kimutatást készíteni'

7.|2. Az átadás-átvételi eljrárás sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
bármilyen okból bekövetkezó kiírosodása a Vállalkozó kockéaaÍa, és ezért saját költségén
tartozik a pótlásról, illetve megegyezés esetén a j avítrásról gondoskodni.

7.13. A Vállalkozó köteles a kivitelezésre, valamint az eklhez kapcsolódó tevékenységre
vonatkozó és érvényben lévő technológiai utasításokat, előírásokat és szabványokat betartani'

7.14. A Vállalkozó köteles a munkát megfelelő képzettségű személyzettel végeznilvégezíeÍnl
A Vállalkozó köteles aZ alkalmazásában álló munkavállalókkal az MSZ vonatkozó szabviíny
elóírásait ismertetni és azokat betartatni. A Vállalkozó köteles biztosítani megfeleló sziimú
olyan képzett és tapasztalt vezetőt' iriányítót, valamint szakképzett, betanított és
segédmunkaerőt, amely a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfele|ő
minőségű és hataridóben történő teljesítése érdekében sziikséges. A Vállalkozó köteles a
munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gyors és gazdaságos befejezését.

7.15. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kömyezet és a lakosság zayarását az építési idó alatt
kerüli' illewe minimálisra csökkenti'

_ A létesítés' építés ideiglenes helyigényét és hatásteriiletét minima|izéija
- A zöldfelület kialakítás során előnyben részesíti az őshonos növényfajokat' a

tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat

7.16. A Vállalkoző a szerződés teljesítéséhez (az aján|atában megjelölt) alvállalkozót vehet
igénybe saját vállalkozói díja terhére' Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel'
mintha a munkát maga végezné, Amennyiben a Megrendelő nyomós indokok (Pl.:
munkavédelmi és munkaegészségügyi elóírások megszegése, - súlyos veszélyeztetés esetén)
alapjrín kezdeményezi a Vállalkozó felé alvállalkozójrínak lecserélését, űgy eú a Vállalkozó
nem tagadhatja meg.

7.17. A Yá||a|kozó felelős a Szerződésben vállalt kötelezeftségek teljes megvalósításáért, az
alkalmazott szerelési módszerekéÍ, amelyeket úgy kell megviílasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék más építmények és a technológiai berendezések biztonságát' ne okozzanak
krírt a kömyezetben, és feleljenek meg a modem technika követelményeinek.

7.18. A munkaterületen a Vríllalkozó köteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka.,
Íllz- és környezetvédelmi előírásokat, illetve köteles ezeket betartatni az esetleges
alvállalkozóival is. Ezek elmulasztása esetél az okozott kiírért a vállalkozó a felelós.
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7.19. Munkája végzése sortín a Vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatát' hogy minimalizálja a természeti kömyezetre gyakorolt esetleges káros
hatást'

7.20. A vállalkozó vá||a|j4 hogy az alkalmazott vállalkozásokat munkavédelmi szempontból
a munka megkezdése előtt munkabiztonsági és egészségvédelmi szempontból minősíti,
azokért teljes köni felelősséggel tartozik.

7.2|. A Vállalkozó tevékenységéből keletkezó valamennyi hulladék a Vállalkozó
hulladékának minősül, így a vonatkozó jogszabály szerinti termelői feladatokat (gyűjtés'
további kezelésről való gondoskodás, nyilvrintartás' adatszolgáltatás) ő köteles elvégezni.

7'22, A Vállalkozó a keletkező építési törmeléket csak arra külön feljogosított befogadó
helyre szállíthatj a be.

7.23. Amennyiben az építési / bontási tevékenység befejezését követően a keletkező hulladék
mennyisége meghaladja a 4512004. (VII.26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatarozott
küszöbértéket, akkor a kivitelező a rendeletben meghatarozott nyilvantartó lapokat köteles a
megvalósítási dokumentáció részeként a Megrendelőnek átadni.

7.24. Yá||a|kozó valamennyi a jelen szerződés teljesítése során keletkezett szellemi termék
szetzői jogáró| lemond a Megrendelő javára, és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés
alapjrín szolgáltatott dokumentációt Megrendelő területi és időbeli korlátozrís nélkül
felhasználhatj a.

8. A MEGRENDELŐ ÁLTALÁNos KoTBI,EZETTSÉGE

8.1. A Megrendelő a kivitelezéshez sziikséges jogerős engedélyeket' k<izműegyeáetések
jegyzőkönyveit' szakhatósági hozzájrírulásokat és építési engedélyeket másolatban miír ajelen
szerződés előzményét képező közbeszerzési eljr{rásban, az ajén|ati dokumentáció részeként a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.

8.2. A Megrendeló a Szerzódésben rögzített munka ellenőrzésével az a|ábbi szemé|yt bizza
meg, hogy folyamatosan figyelje és e|lelőizze a jelen szerződés szerint folyó összes munkát,
és észrevételeit időbenjelezze a Vállalkozó felé'

8.3. A Megrendelő a munkálatok elvégzéséhez anyagot nem biáosít, a szerződésben foglalt
munka elvégzésének valamennyi költségének fedezetét Vállalkozó biúosítja.

8.4. A Megrendelőnek e|eget kell tennie jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének, ha
a fizetés feltételeit a Vállalkozó teljesítette.

8.5. A Megrendelő joga és kötelessége a műszaki tervek taÍtalmrínak meghatiírozása és
jóvárhagyás4 az átadott tervek műszaki tartalmrírr a Vállalkozó nem változtathat.

8.6. A Megrendelőnek jog4 hogy folyamatosan figyelje és e||enőizze a jelen megríllapodás
szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az épitésí naplóban írásbwt je|ezze a Vríllalkozó
felé. Technológiai és munkavédelmi előínísok súlyos megsértése esetén a Megrendelő
megbízottja leállíthatja a munkavégzést.
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8.7. A Megrendelő jogosult a Vállalkozót a Szerződésben vállalt kötelezettségének
teljesítésével kapcsolatosan utasítani, de a Megrendelő utasítása a Szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítését nem teheti műszaki vagy gazdasági indokoltság nélkül terhesebbé.

9. MINŐSÉG:

9.1. Vállalkozó a szerzódésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben
köteles teljesíteni. I' osáályu minőségben te|jesít a vállalkozó, amennyiben az érvényben lévó
Magyar Szabványokban előírt követelményeket betartja'

9.2. Esetleges II. osztályú minóségű teljesítések elfogadása minden esetben Megrendelő
mérlegelésétől fiigg'
II. osáál1u minőségben töfténő teljesítés esetén Megrendelő az adott munkanemre eső
vállalkozói díjra (anyag + díj) vetített l0 %.os mértékű díjleszállí|ást alkalmaz, melynek
összegét a végszámlából jogosult levonni.

9.3. III. osztályú, vagy ettől gyengébb minőségben történő teljesítés alkalmatlan
szolgáltatásnak minősül, s vállalkozó a munka újbóli elvégzésére köteles.

9.4. Minőségtanúsítást vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabványok alapján köteles biáosítani.

10. SZERZŐDÉST BIZToSÍTó MELLÉKKoTELEZETTSÉGEK

10.1. A kivitelezés és a jótállási időszak idejére teljesítési biztosítékfizetési kötelezettség
keletkezik. A teljesítósi biaosíték mértéke az Egyösszegű AjríLrrlati ltr 5 yo-a, azaz
37 150 000 Ft.

10.2. Késedelmes naponként késedelmi kötbér: napi 500.000.- Ft'

10.3. A Vállalkozó a 30 napra jutó késedelmi kötbéne, valamint a teljesítési biáosíték
összegére vonatkozóan a Kbt. 53/A $ (6) bek. a) pontja szerinti biaosítékot kell nyújtania.
A biáosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítés elmaradását
ajrínlatkérő a szerződéskötéstől való elríllásnak tekinti. A biaosíték szolgáltatásrínak
kötelezettségét a MegÍendeló szánn|ájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés
a|apjén, készttzetó kezességvállalást taÍalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia
benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 53./A $ (6) a) alapján. A teljesítési biÍosítéknak' amely
a jótáll{ísi időszak alatt jólteljesítési biztosítékul szolgál, a jótállási idő előre becsült lejártát
követó 70. napig hatályban kell maradnia.

10.4. A végszámla benyújtísrínak feltétele a hiiínymentes műszaki átadás-átvétel, és a vízjogi
tizemeltetési engedélyezési dokumentáció benyújtása. Vállalkozó az engedélyezési e|jrírás
során szükséges hiánypótlási feladatokat köteles elvégezni és a hatóság felé benyújtani.

10.5. A szerződésnek meg nem feleló teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a
szerződésszegésból eredő igényekről.
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11. JóTÁLLÁS, szAvATossÁc, GanaxcI,q,

11.1. A Vállalkozó a munka teljesítését követő 54 hónap (az ajrínlat szerint, de |ega|ább 24
hónap) idótartamra teljes köní garan ciát vá||a|.

||.2. A szavaÍossági és a garanciális kötelezettség a műszaki átadás.átvételi eljrírás sikeres
|ezÍtr ásátó| szrímítottan kezdődik.

12. EGYÜTT MÚKÖDÉS, EGYEBEK

12.1. Vállalkozó és Megrendelő a szerződés idótartama alatt köteles együttműködni' Az
együttmiiködés soriin' a hetente tartott koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást
tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről' a teendő intézkedéseket
meghatározni, határidőket kitűzni, felelős személyeket megjelölni.

12.2. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek
minősített szerződéses feltételeket is . kizrárólag a felek központjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.

A létesítmény megvalósítiisára a Vríllalkozó kizÍtro|ag a je|en szerzódés alapját képező
közbeszerzési eljrírásban megielölt feladat tekintetében vonhat be a beruházás értékének 10%-
os mértéket el nem érő alvríllalkozót.

Ezen feladatok az alábbiak:

Geodézi4 tervezés, laborvizsgálatok, szakfelügyeletek' közműkiváltások, műtrírgyépítés,
monitoring, ftildmunkrik részfeladatai, lőszermentesítés, régészet, víztelenítés, szádolás,
mémöki tevékenység.

A létesítmény megvalósí!ísára a Vállalkozó kizétrő|ag a je|en szerződés alapját képező
közbeszerzési eljarásban megjelölt a beruhrázás értékének 10%-os mértékét elérő vagy
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt a|vállalkozókat vonhatja be a teljesítésbe.

A megjelölt alvállalkozók az alábbiak:

A Vállalkozót terheli minden olyan krírtérítési fe|elősség, amely a berúázás megvalósítrísakor
a Vállalkozó, az a|váI|a|kozója, az ügynöke vagy szállítoja tevékenységéből fakadóan
keletkezik, illetve harmadik személy jogrínak megsértésébő| _ bármifele szabadalmi jog,
védjegy' védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt - felmerülne.

12.3. Ha a Vállalkozó a megvalósítás sorrín előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel
találja magát szemben, köteles azonna| értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben brírmelyik
szerződő fé| rujta kívül álló okok miatt (vis major) nem fud szerzódéses kötelezettségének
eleget tenÍri, ezen Yá|Ia|kozási szerződés érvénytelenné válik és az e|végzett munkríkkal
arányos rész, valamint a szerződés tejesítésére felmerült költségek kifizetésre kerülnek.

l2,4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgríri Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései, továbbá a trírgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.
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12.5. Felek a je|en szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitát megegyezés útjrin igyekeznek
rendezni. A szerződő felek a jogszabályi feltételek fennállása esetén a szerzódéses
jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében, egybehangzó, írrásba foglalt
akaratnyilvánítás esetén - igénybe vesznek mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti
vagy állandó választott-bíróság elé terjesáik.

12.6' Amennyiben a Felek a 13.8 pontban foglaltakat nem alkalmazzík ' vagy az alkalmazás
nem járt eredménnyel, pertárgyértéktől fiiggően a Váci Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei
Bíróság kizarólagos illetékessé gét fogadj ak el

13. EGYÉB FELTÉTELEK

13.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés és teljesítés alapját képezik a
műszaki terveken felül, a közbeszerzési ajÍn|attételi felhívás és dokumentáció, valamint az
eljárás során benyújtott vállalkozói ajrínlat' illetve a fejlesztési cél megvalósítás éútoz késziteÍt
pá|y ázati dokumentáció és finanszíroziísi szerződés.

A Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során felmerült módosítási igényeit a
Vállalkozó a Megrendelővel minden esetben egyeztetni köteles. A szerződés módosítása
kizélról.ag a Kbt. 303. $.-ban foglalt esetben, a 412011r. (I.28.) Kormanyrendeletben
meghatározott eljárásrend mellett, a vonatkozó FIDIC elóírásokra tekintettel történhet.

13.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az e|végzendő munka finanszírozása a felújítási
munkára e|nyert pá|yázati támogatás lehívását szabá|yoző és lehetóvé tevó a Nagymaros,
rírvízi védvonal kiépítése, KEoP-2.1'2/2Fl09.201 l-0001 projekt keretén belül megkötött
Trímogatási Szerzódésben fog|altak alapján történik.

13.3. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok . engedéllyel rendelkező keze|óhőz
történő - elszállításríra (elszállíttatására) kötelezett szervezet megjelölése:

Magyar Yízépítő Zrt.

13.4. A Szerződés értelmében megvalósuló Projektnek alapvetően a MSZ és az EIJ
szabviínyrendszer a szerződéskötéskor érvényes előírásainak kell megfelelnie' A Vál|alkozó
alkalmazhat altematív szabviínyokat is, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelő
megelégedésére kimutatja, hogy az altematív szabványok egyenértékűek vagy szigorubbak az
MSZ és az EU vonatkozó szabványainál.

13.5. A jelen Szerzódéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabá|yozott
kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az
alábbiakban mellékelt dokumentumok az irrínyadók, amelyek a jelen Szerződéses
Megállapodással együtt a Szerződést alkotjrík, így együtt olvasandók és értelmezendők. A
dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sonendben előbb álló dokumentum
rendelkezései megelőzik a sorban késóbb álló dokumentum rendelkezéseit.

1. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
2. KiegésziÍií tájékoztatás
3' Ajánlati dokumentáció módosítása(i)
4' Különös feltételek

t 2 / t 3



FIDIC Altalános Feltételek (Építési munkik szerződéses feltételei a Megrendelő által
meqtervezett magas- és mélyépítési munkókhoz, 2005. évi magnr nyelvű kiadás)
Műszaki előírrísok
Tervrajzok
Egyösszegú Ajánlati Ar
Felolvasólap
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekól, vezetőkről
Utmutató a Vfltoztatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerzódés
módosításríhoz
Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájáru|ás, felhatalmazó nyilatkozat a
Kbt. 99.$ (1) bekezdése alapján

Jelen szerződést a felek közös elolvasrís és értelmezés utiá'rr, mint akaratukkal mindenben
megegyezótközösen írták alá 5 eredeti magyar nyelr'ti példrínyban.

5 .

6.
7.

Kelt: Nagymaro s,2012. májlls 24.

Megrende|ő képviseletében:

Kelt: Budapest, 2012. |fÍéi1* 06 .w.

Kelt: Nagymaros' 20|2. május 24.

Vá|lalkozó képviseletében :

13 t13
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Ajá n t at i ny i lat kozat Íü g g e lé ke
Nagymaros város árvízvédeImi vona|ának FIDIc PIRos könW szerinti kiviteIezése (1. rész)

Projekt kód: KEoP.z'|.2lzF 109.2011.0001

AIcikke|y (Szerződéses FeItételek)
Megnevezés: A|cikke|y: Adat:

Megrende|ő megnevezése és címe !'L'2.2 és NaBymaros Város önkormányzata
1.3 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Vá||a|kozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és Magyar Vízépítő zrt'
1.3 1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25.

Mérnök megnevezése és címe t.!'2.4 és Agroínvest zrt.
1.3 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.

Megva|ósítás ídőtartama 1.1.3.3 596
Jótál|ási időszak I.L.3.7 54 hónap
E|ektronikus kommunikáció rendszerei 1'3 e-mai|, te|efax
Mértékadó jog L.4 A Magyar Köztársaság terü|etén érvényben

|éVő jogszabá|yok
Mértékadó nye|v 1.4 magyar
Kommunikáció nye|ve L.4 magyar
A Te|jesítési Biztosíték összege 4.2 az Szerződéses Ár 5%-a
Rendes munkaidő 6'5 A normá|munkaídőt a Vá||a|kozó

határozza meg a Kü|önös Fe|téteIekben
részIetezett kor|átozások
figyeIembevéte|éveI

Késede|mi kötbér mértéke 8.7 és naoi 500.000..Ft.
14.1s (b)

Késedelmi kötbér összegének fe|ső 8,7 15.000.000,-Ft
határa
Az E|ő|eg te|jes mértéke r4'z Szerződéses Ár maximum 1o%-a
Közbenső kimutatások minimá|is értéke 14'6 A Szerződéses Ár 20 %-a
Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint
Biztosítás benyújtásának hatá rideje:
(a) a biztosítás megkötésének igazo|ása 18.1 a szerződéskötést követő |egkésőbb ötödik

napig
(b) a vonatkozó kötvények 18.1
Harmadik fé| biztosítás minimá|is 18.3 nettó 300 mi||ió Ft te|jes kárértékre szó|ó
összege és ezen be|ü| esetenként lega|ább 50 mi||ió

forint Vagyoni és kü|ön 50 mi||ió forínt nem
Vagyoni kárértékre Vonatkozó

Döntőbizottság tagjainak száma 2o'z 1Íő
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha 20.3 Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek
nem egyetértésen a|apu|) szöVetségének (TMSZ) elnöke

cégszerű a|áírás

Kelt: Nagyma ros, ZOLZ.06.73.

MAGYAR vízÉpftiz|{
/ .,, ,/, | 
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JEcrzoKöNW

a KEOP -2.7.2/2F lO9-2011-0001 sz. projekt

Vá||aIkozási szerződésének megkötéséhez

Tárgyi munka megva|ósítására a 3t632|zoLl számú ,,Nagymaros város árvízvéde|mi vona|ának
kiépítése,, e|nevezésű á|ta|ános egyszerű közbeszerzési e|járás eredményesen |ezáru|t. Az 1' rész
vonatkozásában a vég|eges aján|ati tarta|omnak megfe|e|ően az Ajánlati nyilotkozot függeléke címíi
dokumentum aktua|izá|t vá|tozata a szerződés része, így ennek hite|esen a|áírt Vá|tozatát a mai
napon a Magyar VízépÍtő zrt. benyújtotta.

Nagymaros, 2012. június 13.

ű.
Megrende|ő Vá||aIkozó

MAGYAR vízÉpftlzr,
2.



KULONOS FELTETELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg
Feltételekhez viszonftva. Az itt megfogalmazott kikötések' módosítrísok'
megviíltoztatják az Altalános Feltételekben foglaltakat és ktilönbözőség vagy
esetén az ebben a Különös Feltéte1ekben foglalt kikötések az irányadók.

az Általanos
kiegészítések
ellentmondrís

MóDosÍToTT És Ú.r .qlcrKKEI-YEx

1. Alta|ános e|őírások

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szenődés

Az aldbbi bekezdés tijrlendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.1.3 ',Elfogadó levél'' nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az ,,Elfogadó levél''
kifejezés a|aÍ| a Szevődéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél
kibocsátasának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megríllapodás
aláírásrínak dátuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek

Az ahÍbbí új bekezdés hozzóadandó:

1.1.2.11 ''Döntőbíróság'' jelenti a Szerződéses Feltételeken belül a Ptk. 7. $ (2) bekezdése'
valamint a Választott bíráskodásról szó|o 1994. évi LXXI. tv. rendelkezései szerint a
Felek által kikötött ,,választott bíróság''-ot és viszont.

1.1.3 Dátumok' próbák' időtartamok és Befejezés

Az alóhbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.3.4 ''Átvételkori próbák'' jelenti azon Próbríkat, amelyek a Szerzódésben kerültek
meghatarozásra vagy amelyek elvégzéséberr a felek megállapodtak vagy amelyek
Változtatásként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapján hajtanak
végre mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendeló
részéről átvételre nem került.

1.1.3.7 ''Hiba bejelentési időszak'' jelenti e Szerződéses Feltételekben a magyar jog szerinti
''Jótállás'' időtartamot és viszont.

Az alóbbi új bekezdések hozzűadandók:

Á
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l.1.3.10 ''Kötelező A|kalmassági időszak'' je|enti e Szerzódéses Fe|tételekben valamint a
1211988 (xII. 27') EVM-IpM-KM-MEM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk.
szerinti szavatossági időszakot.

|.|.4 Pénz és kiÍizetések

Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők:

1.1.4.3. ,,Költség'' a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadrísát jelenti' akár
a helyszínen, akfu azon kívül beleérwe az általános költségeket, de nern foglalja
magában a Vállalkozó hasznát. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése
nem jrlr. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére inányuló
rendelkezés nem alkalmazandó '

1.1.4.5 ,oKészre jelentési nyilatkozat'' a 14.10 Alcikkelyben meghatiírozott nflatkozatot
jelenti

|.1.4.7. ,,Kőzbenső Íizetési igazolás'' a 14. Cikkely szerint kibocsátott brármely fizetési
igazo1ást jelenti

Az alóbbi bekezdés törlendő:

|.|'4.4',,Y égszámla fizetési igazolás''

1.1.6 Más megnevezések

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.6.5 ,,Jogszabá1yok'' alatt értendők a nemzeti jogszabályok, ríllami irányítás egyéb jogi
eszközei, valamint jogilag arra felhatalmazott (köz)hatóság által kibocsátott
szabá|y zat, elő írás, határozat.

Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő:

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje

A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint.

Az alóbbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő:

1.6 Szerződéses Megállapodás

A Feleknek a Szerzódéses Megállapodást a 2003. évi C)O(IX tv. (A közbeszerzésekről) 99' $-
ával összhangban kell megkötniük.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja törlendő

1.l0 A Vállalkozó Dokumentumainak Megbízó általi haszná|at" 
r^

2 '.' - l-:--"?ű,



Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alóbbival helyettesítendő:

Megrendelti jelen szerződés aláírasával a Vállalkozó által készített' és készítendő tervek
vonatkoásában teljes körű, területi korlátozás nélküli' hatiírozatlan időtartamra szóló'
kizarólagos' harmadik személynek átengedhető felhasznrílrlsi jogot szerez, amely kiterjed
kiilönösen a tervek átdolgozásar4 módosításiíra, engedélyeztetésére és továbbtervezésere is.

2. A Megrendelő

2.1 A llelyszínre való bejutás joga

Az Álcikkelyben a Helyszín birtokba vetele, illetve adása alatt a Munkaíerület átvételét,
ílktve átadásl,t kell értení

2'5 Megrende|ő kiivetelései

Az Alcikkely u|olsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás beszámítás alapjan töÍténik, figyelemmel a Kbt. 306/A. $ (5) bekezdésére.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkeI:

A Mémök, vagy maga' vagy személyzetének valamely tagia a műszaki ellenőri tevékenységre
vonatkozó magyarjogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja.

A Mémök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, I3.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói
követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az í! alvá|lalkozó bevonását szabá|yozó
4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasítási és jóvahagyási jogköreit a Megrendelő
hozzájiru|ásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező Utmutató a
Valtoztatások, Vállalkozói kTvetelések kezeléséhez és a Szerződés módosításáhozszeinL

A jóvahagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mémök véleménye
szerint olyan vészhelyzet áll elő' amely emberé|etet, a Létesítményt vagy kapcsolódó
ingatlant, tulajdont veszé|yeztet, akkor a Mémök jogosult, anélkiil' hogy a Vállalkozót
bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vríllalkozót
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges.

4. A Vállalkozó

4.1. Vállalkozó álta|ános kötelezettségei

/-) 
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Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeáetési feladatait a Műszaki előírások tarta|mazza.
Brírmely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési
jogosultsággal rendelkező tervezonek kell elkészítenie.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémök által jóvahagyott
vonatkozó Építési (Kiviteli) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a
Mémök által jóváhagyott EpítéSi (Kiviteli-) tervek alapjan kell' hogy fo|yjék. A vonatkozó
Epítési terveket az adotl munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell
nyújtani a Mémök részére jóváhagyás cóljából. Amennyiben a Válla1kozó egy mát
jóváhagyott Epítési terv módosítását kíviíLrrja elvégezni, úgy enőI köteles a Mémököt
haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése el<itt legalább 30
nappal újra be kell nyújtania a Mémökhöz jóváhagyás céljából. A Műszaki előírások
meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani
felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mémök részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyúitására fentiekben meghatározotlhatáridőt.

Ha a Műszaki előírásokban másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/j óvahagyási idószak
sem tarthat tovább 21 napnál' attól a naptól szitrnitva, amikor a Mémök megkapja a
Vállalkozó dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek
tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a
Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azÍ' hogy milyen mértékben
tér el attól.

A Mémök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta
meg|egyzésekke| vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt
mértékben) a Szerződésnek.

A Mémök által jóvríhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum
felülvizsgálati időszakrínak határideje után, kivéve akkor, ha a Mémök már előzóleg másképp
értesitette a Vállalkozót az e|őző bekezdésnek megfelelően.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek
vonatkozásában teljes körű, terÍileti korlátozás nélküli' haÍétrozaÍIan időtartamra szóló,
kiziírólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed
ktilönösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

4.2 Teljesítési Biztosíték

Az Alcikkely második bekezdése íörIendő és az aIdbbival helyettesííendő:

A Te|jesítési Biztosíték szolgáltatásának köte|ezettségét a Megbízó számlájára tiirténő
befizetéssel vagy biztositási szerződés alapján - készfizető kezességvál|alást tarta|mazó
kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet te|jesíteni, a Kbt 53/A $ (6)
a) alapján' A készfizető kezesség esetében, va|amint bankgarancia nyújtása esetén a
jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazní. Megbízó fenntartja a
jogát a biztosítéknyújtó intézmény (biztositó v. bank) kilétének előzetes elfogadására. A

a ")-=-



Te|jesítési Biztosíték lehívássa| történő csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a
lehívás mértékével kiegészíteni' a lehívást kiivető 8 munkanapon be|ül.

4.3 Vál|a|kozó Képviselője

Az Alcikkely végéhez hozzriddandó :

Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik trirgyalási szintű
magyar nyelvfudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásáról a
teljes munkaidőben.

A Válla1kozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés
mértékadó nyelvén rendelkezésre á1ló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
közreműködni képes.

4.4 Alvállalkozók

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Amennyiben a szerződéskötést követően _ a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében _ beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem
lenne teljesíthető a Szerződésben megjelöit Alvállalkozóval, csak olyan más alvállalkozó
vehető igénybe, aki megfelel a közbeszerzési elj rírásban az a|vá|Ia]kozőkra meghatiírozott
követelményeknek.

4.6 Együttrnűködés

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó
köteles:

o Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja,
zavarhat1a' vagy kor1átoáatja értesítést küldeni a Mémöknek legkésőbb az ||yen
munkrílatainak megkezdését mege|őző 7. napig; és

o haladéktalanul értesíteni a Mémököt, ha munkavégzését más vállalkozó brármilyen
formában befolyáso|ja, zav a4a, v agy korlálozza.

.í.7 Kitűzés

Az Alcikkely első bekezdése kiegészííendő a következővel:

A kitr2ési feladatokat a Magyar Mémök-geodéziai Szabá|yzat előírásaival teljesen
megegyezően kell elvégezni.

4.15 Megközelítési utak
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Az AlcikkeIy kiegés6íÍendő a kijvetkezővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos aramlását és biztonságát a nyilvános
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdrík) és amelyeket az epitési
munkák során kereszteznek Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell
beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozónak kel1
viselnie. A Helyszín közelében levő ingatlanoka való bejárást minden építési munka mellett
biztosítani kell'

4.18 Környezetvédelem

Az AlcikkeIy kiegészítendő a kijvetkező bekezdéssel:

A Vállalkozónak a k<imyezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és
adrninisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a kömyezet védelmét szolgáló
jogszabály, előírást illetve vonatkozó követelménl be kell tar1ania.
A munkaterületen keletkező szennyviz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigoru
betartásával tör1énő elhelyezéséért a Vállalkozó felel.

4'23 Yá||a|koző műveletei a Helyszínen

Az AlcikkeIy második bekezdése kiegés7ítendő a következővel:

Amennlben a Váilalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mémök álta1 kibocsátott erre
vonatkozó utasítás ellenére sem tesz e|eget az utasítáS dátumától számított legkésőbb 7 napon
belü1, a Mémök elvégeztetheti az eltávolítást a Y ál|a|kozó költségére és kockázatara más
v áI|a|kozov a|.

Az AlcikkeIy harmadik bekezdése kiegésxítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vá1lalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától
sz{íÍnított legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mémök elvégeaetheti a feleslegessé vált
anyagok és eszközök eltávolítását a Vál1a1kozó költségére és kockázalára más vállalkozóval.
A Vállalkozó je1en alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése
esetén a Megrendelő jogosult a Szerzódéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér
érvényesítésére is.

A következő új Alcikkely hoxxóadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozónak bármilyen, a meglévo közműveket érintő ftjldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény,
közmű elhelyezkedésével, így a csatomahá|ózaÍ, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz., gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák
kivitelezése során az á|tala, vagy alvállalkozói álta| az utakban, csatomahálózatban,
csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó fe1el,
és azokat köteles saját költségén a Mémök álta1 előírt módon és hataridőn belül helyreállítani.
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A közműveknek a Mémök által jóváhagyott ' vagy az ó utasítására történő kiváltásííhoz vagy
át-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefollatnia és a vonatkozó engedélyeket,
hozzájátrulásokat a Vál1alkozónak kell megszereznie.

ó. Szemé|yzet és Munkaerő

ó.5 Munkaidő

Az Alcikkely kiegészííendő a következőveI:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15' Húsvét Hétfő, május 1,
Pünkösd Hétfő' augusztus 20, október 23, november 1' december 25, december 26.

Amennyiben a Vál|alkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az
ehhez szükséges engedélyeket a Mérnöktő| kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kel|
szereznie. A Mérnök értesítése Iegkésőbb 4 munkanappaI a munkavégzés e|őtt kel|' hogy
tiirténjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kel|' hory
döntsön a hozzájáru|ásró|. Amennyiben errő| nem kü|d értesítést a Vál|a|kozónak' úgy a
beterjesztést a Mérniik álta| jóváhagyottnak ke|l tekinteni.

A rendes munkaidőn tú|i' az éjszakai, va|amint a pihenő- és ünnepnapokon végzett
munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vá|lalkozó teljes körű fele|ősséggel
tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köte|es a zajja|, porra| és egyéb kellemetlen hatásokka|
járó munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megséÍése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig
harmadik szeméIyekkel szemben kizarólagos felelősséggel tartozik.

ó.7 Munka és egészségvédelmi előírások

Az AIcikkeIy kiegészítendő a következőveI:

A szokásos havi e|őreha|adási jelentésen fe|ül (4.21 A|cikkely) a Vá|lalkozónak azonnal
írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdeke|t szervezetnek - a magyar
jogszabályoknak megfe|elően - a Helyszínen előfordu|t minden ba|eset vagy szokat|an
esemény részleteit, tekintet né|kül arra' hogy azok befolyásolják-e az építés menetét,
vagy sem. A Vá||alkozó jelentésének tarta|maznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit
is.

7. Berendezéseko Anyagok és Kivitel

7.3 Fe|ügyelet

Az AIcikkeIy utolsó bekezdés eIső mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás elótt értesítenie
kell a Mémököt' amikor valamilyen munka elkészült és mielótt eltakarásra kerül,
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szemÍevételezhetősége megszűnik' vagy raktározás, illewe e|sziíllítrís céljából becsomagolásra
kerül.

8. Kezdés, Késede|em és Fe|függesztés

8.1 A munkák megkezdése

Az Alcikkely törlendő és az alóbbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerzódéses Megállapodás aláírásrínak a napja.

83 Ütemterv

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alóbbival helyettesítendő:

A Vrállalkozó köteles benyújtani a Mémök részére egy részletes megvalósítási ütemtervet a
Kezdési ldópontot követően legkésőbb 28 napon beliil.

8.t l Tartós fe|függesztés

Áz Alcikkely mósodik mondata törlendő és az alóbbival helyeftesítendő:

Ha a Mémök nem kézbesíti a hozzájárúását az erre yonatkozó kérelem dátumától szrímított
28 napon belül, akkor a Vállalkozó a Mémök értesítésével úgy tekintheti a felfiiggesáést,
mint az adott Létesítmény rész elhagyasát a 13 Alcikke|y fValtoztatások és kiigazítások]
szerint.

11. Jótállási Kötelezettség

11.2 Hibák pótlásának költsége

Az Alcikkely uÍolsó bekezdése törlendő.

11.3 A Hiba Beje|entési Időszak meghosszabbítása

Az Alcikhely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a mósodik bekezdése törlendő.

11.11 A llelyszín rendbetétele

Az Alcikhely mdsodik és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a
Válla|kozó által e|távolitani elmulasáott do|gokat a Vállalkozó veszé|yére és költségére
eltávo1íttathatja.

A következő új Alcikkely houdadandó:

11.12 Kötelező Alkalmassási Időszak
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A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk.
szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó
alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és
(b) a 1211988 (XII.2.7.) Évrvl-IpIvl-ru-MÉM.KVM Együttes Rendelet.

12. Felmérés és e|számo|ási értékmegállapítás

A Cikkely teljes szövege törlendő'

13. Változtatások és Kíigazítások

13.2 Értéketemzés

Az Alcikkelt, (c) pontja Íörlendő.

|3.3 Y á|toztatási e|járás

Az Alcikkely utolsó mondata Íörlendő és az alábbival helyettesítendő:

Egy Változtatás elrendelésekor, vagy jóvahagyásakor a Mémöknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljrímia, elfogadva, vagy meghatrfuoma a Szerződéses Ar és a kifizetések ütemezésének
kligazitását a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes összegek

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

13.7 Jogszabá|vi nródosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következőível:

A Vállalkozó az alábbt esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján k1igaziÍásra..

(a) a szerződéskötéskor érvényes, de hatií|yba még nem |épett jogszabály
(b) általanos' a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítas esetén

(pl.: adó' társadalombiztosítás, munkabiztonság)

14. Szerződéses Ár. Fizetési feltétetek

14.1 Á Szerződéses Ár

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

(a) A Szerződéses Ar alapja az Egyösszegű Ajrin|ati Ar. A Szerződés Elfogadott Végösszege
az Egyösszegű Ajánlati Ar és a Tartalékkeret összege. A Szerződéses AÍ kiigazításíí.Ia
kizÍxól'ag a Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban aZ esetben' amikor a Mémiik a
tartalékkeret terhére hagy jóvá Változtatást (13. Cikkely)' illetve Vállalkozói követelést (20'1
Alcikkely).
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A Szerződéses Ar nem tartalmazhatja a Megbízónak bevételt jelentő adók, díjak költségét.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igény|ése

A7 Alcikkely első bekezdése törlendő és az alóbbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez vállÍozik
vagy nincs meghatározva, akkor a Mémök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatáÍozott ütemterwel összhangban) a Mémök részére egy Kimutatást hat példányban
benyújtani a Mémök által jóvríhagyott fonnában, szerepeltetve mindazon összegeket,
amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni a|átámaszto
dokumentumokkal, amelyek közi| az egyiknek az adoÍlidőszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely
szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

l4.6 Közbenső fizetési igazo|ások kibocsátása

Az Alcikkelyben a számla/számlák kifejezés alatí kímutatást/kimutatásokat kell értenL
TovtÍbbó az Alcikkely első beke7désében a 28 nap törlendő és helyette 15 nap alkalmazandó.

l4.7 KiÍizetés

Az Alcikkely b), c) pontjai |örlendők és az aldbbi ponttal helyettesítendők:

b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő szriLrnláit. A felek _
a Kbt. 305. $ (3) bekezdés d)' g)' i) pontjaiban, valamint a (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelóen _ megállapodnak, hogy a Mémök által leigazolt l'sszegű, szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a szrímlrlk és mellékletei Megrendelő
á|ta|i kézhezvételétől számított 45 napon belül történik.

14.10 Végelszámolás

Az AlcikkeIy címe törlendő és az aldbbival helyettesítendő

14.10 Készre jelentés

Az Alcikkelyben a végelsaimolós alau készre jelentési nyilatkoza,ot kea éríenL

14.11 Végszámla Fizetési Igazolás igény|ése

Az AlcikkeIy törlendő'

Í4.|2 Y égszőmla nyi|atkozat

Az AlcikkeIy törIendő.

14.13 Végszámla Fizetési Igazolás kibocsátása

Az AIcikkeIy törlendő.

l4't4 A Megrende|ő felelősségének megszűnése



Az Alcikkely törlendő.

15. Megrendelő á|tali felmondás

15.2 Megrendelő á|tali felmondás

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az aldbbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:
o a Létesítrnények a 8' (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés) Cikkelynek megfelelő

előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik' vagy
. elmarad a 7 .5 (Elutasítás), vagy 7 '6 (Helyreállítási munka) Alcikke1y szerint kiadott

felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől szíímított 28 napon belül

Az Alcikkely első bekexdése kiegészítendő:

c) a Megrendelő előzetes hozzájéLrúása nélkül a Szerződésben megielölt Alvállalkozótól
eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A felmondás időpontjában a Vállalkozó á|ta| a Szerződésnek megfele1ően mar elkészített és
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mémök á1tal
j óvríhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre,
amerurfben a felmondás a 7.7 Alcikkely |.A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szeint;i
tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése tijrlendő,

1.6. Vállalkozó általi felfüggesztés és felmondás

1ó.2 Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.

16.3 Munka fe|függesztése és a vállalkozói Eszközök eltávolítása

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Ameruryiben Vállalkozó a (c) bekezdésben fog1alt kötelezettségének a
lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az
veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

17. Kockázat és fe|e|ősség

17.6 A felelősség kor|átozása

Az AlcikkeIy teIjes szövege törlendő.

felmondás hatályba
Árukat Vállalkozó
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l8. Biztosítások

18.3 Személyi sérü|ésre és vagyoni kárra kötött biztosítás

Az AIcikkely mósodik bekezdésének első mondata törlendő és alábbival helyettesítendő:

Ezen biztosítás kiíreseményenkénti és évenkénti összeghatárai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott értékeknél.

19. Vis Maior

l9.7 A teljesités alóli jogszerű felmentés
Az Alcikkely címe törIendő és az alábbival helyettesítendő:
19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés follrfut

20. Követelések' Viták' és Döntőbíráskodás (Vá|asztott Bíróság)

20.2 A Döntőbizottság kije|ö|ése

Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az aldbbiakkal helyettesítendő:

Vitás esetekben a felek válasáásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság
vagy Választottbíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód viílasáása
az egyik fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél
kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a
Döntnököt a Magyar Tanácsadó Mémökök és Epítészek Szövetségének elnökejelöli ki.

Az AIcikkely első bekezdésének mósodik mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A felek együttesen kötelesek kijelölni a Döntőbizottságot 28 napon belül azutiín, hogy az
eglk fél a másik félnek jelezte azt a szándékát. hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitát a
Döntőbizottság elé kíviíLnja terjeszteni.

20.4 Döntőbizottság felkérése határozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap íiirlendő és helyette 45 nap
. alkalmazandó.

20.5 Békés megállapodás

Az Alcikkelyben az ,,ötvenhatodik napon,, törlendő és helyette ,tizennegledik napon,,
alkalmazandó.

20.6. Döntőbíráskodás (Választottbíróság)

Alcikkely első bekezdése (a),(b, (c) alpontjai törlendők és az aldbbiakkal helyettesítendő:

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó
Választottbírósás rendezi.
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(b) a vitát hiírom választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban' valamint a
Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően,

(c) a Választottbíróság az eljiírását magyar nyelven follatja le'
(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest.

20.7. A Döntőbizottság határozatában foglaltak teljesítésének elmu|asztása

Az AlcikkeIy kiegészítendő a következővel:

Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezóvé vált' de bármely fé|
által nem teljesített hatéLÍozatáÍó| a Választottbíróság eltéró tartalmú döntést is hozhat. Ebben
az esetben a felekre a Válasáottbíróság döntése a kötelező.

A következő új Cikkely houdadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a maryar és a Kiizösségi Hatóságok á|ta|

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni' hogy az
Energia K<izpont, az A||ami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv' a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Iranyító Hatóság és a
Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Komrpcióellenes Iroda és
az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos
dokumentumokat á*izsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken e||enőizze a plojekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szárn|azást vagy bármilyen más egyéb, a projekt
ftnalszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapjáLn. A dokumentumoknak könnyen
hozzáférhetőknek kell lenniük' úgy kell őket rendszerezni' hogy ez segítse az
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgá|atok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven
belül történhetnek meg.

21.2 A Vállalkozó vál'Ial.ja, hogy megfelelő bejutást biaosít a 21' 1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszíneke, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy
elősegítse munkáj ukat.

21.3 A Vállalkoző gatariálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok
és ellenórzések elvégzésére egyenló mértékben gyakorolhatók lesznek' ugyanazon
feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is.

MAGYAR vÍzÉpÍtő zpr
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