
Vál|a|kozási szerződés
Narymaros város árvízvédelmi vonalának FIDIC PIROS kön1v szerinti kivitelezésére

2. rész - Tároló épület

amelyet egyrészről:

Narymaros Város Onkorn ányzarta
2ó26 Nagymaros' Fő tér 5.
Adószrírn: 1 57 3 | I |3 -2.13
Bankszrímlaszrím: 1 17 42094-1 5394033-1 0090002
KSH szám: |573|1 13.841 I -321.13
Telefon: 06 - 27 I 595-113
Fax: 06 - 271354-245
Képüseletében eljar: Petrovics László polgií'rmester
mint Megrendelő _ a továbbiakban: Megrendelő _

másrészrő]:

név: HóD Kft.
székhely: 2626 Narymaros' Tég|a u. 6.
adószám: 1067 27 7 8-2-13
Telefonszrám: +36 27 354 195
Faxszám: +3627 594 14|
cégj egyzékszám : 13 -09 -0647 22
szán|avezető bank neve: oTP Bank 11742094-20183028
bankszrímla szám a: I 17 4209 4 -20|83028
Képviseletében e1jiír: Heininger Ferenc
mint VáIlalkozó _ a továbbiakban: Vrállalkozó _

kozött az alulírt helyen és napon az alóbbi íeltételek mellett:

l.ALAPADATOK

1.1. Előzmények:

A fe1ek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési ÉftesítőbedTED -en 2011/747 számon
ajánlati felhívást tet|közzé Nagymaros vráros rírvízvédelmi vonalának FIDIC PIROS könyv
szerinti kivitelezése trárgyban a I1E0P-2.1'2/2Fl09-2011.0001sz projekt keretén belül.
Megrendelő a közbeszerzési eljrírás eredményét 20|2, ápri1is hó 2|, napján kihirdette azza],
hogy a közbeszerzési eljrárás nyertese a Y á|Ialkozó. Mivel a lefol1'tatott közbeszerzési eljárás
során a Megrendelő a Válla.lkozó ajÍn|atát fogadta el, ennek megfe1elően a felek a Kbt. 99. $
(l) bekezdése értelmében a törvényes határidőn beliil szerződést kötnek a jelen Szerződéses
Megtíllapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerzódés)
feltételei szeIint.
A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása aI{E0P-2,1,2l2Fl09-2011-0001sz.
projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyat Állami Költségvetés
fonásából történik.

A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés átalrínyáras szerzódés, így Vállalkozó
köteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a jelen szerződés alapját képező
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közbeszerzési eljárásban akrír a részvéte1i, az ajériattételi fe1hívrásban, akrá'r a részvételi vagy
az ajÍnlattéte|i dokumentációban az aján|alkéró a megielölt kivitelezési munkrákhoz rendelt,
különös tekintettel, a Vríllalkozó éútal átvett' múszaki leírásban, árazat|an költségvetésben, és
tervdokumentícióban meghatarozott kivitelezői feladatokra.

|.2. A szerződéses munka tárrya

Egyösszegű fix átalányaras vríllalkozási szerződés a Nagymaros város árvízvédelmi
vonalanak FIDIC PIRoS könyv szerinti kivitelezésére ( 2. rész _ Trároló épület)

Az építési engedély és a létesítmény megvalósításrára elkészített kivitelezési tervdokumentiíció
alapján a munkálatok teljes körű elvégzésére (a telepiilés rárvízvédelmi vonalrínak kiépítése)
vonatkozik' az alábbiakban foglaltakkal:

A:576 n?

- Meglévő Íaktíirépül et e|bontása
- Uj épiilet alépítményi és ftildmunkáinak elvégzése
- Uj épület felépítése
- Tereprendezés

A részletes műszaki leírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését az a1án|ati
dokumentáció, il1etve az annak mellékletét képező, teljes műszaki dokumentáció tartalmazza.

2, AsZF,Rz;oDÉsrÁncy.q'

A felek j o gai é s kötelezettsége l :

2.1. Megrendelő megrendeli' Vállalkozó pedig elválalja a Nagymaros vríros árvízvédelmi
vonalrínak (2. 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 Vríllalkozó feladatát képezi a fentiekben hivatkozott
tervdokumentációban és költségvetésben megfogalmazott munkak megvalósítása,
rendeltetésszerű üzemeltethető állapotu kivitelezése. Továbbá az e|őzóek mellett Vállalkozó
feladatát képezi a felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények megvalósítása.

3. A SZERZóDÉs ossztcn

3.1 A Szerződés egyösszegú (átalányríras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó
42 750 000 fonnt, azaz negyvenmillió-ötszrázötvenezer forint, amely azonos az Ajanlati Arral,
és ame1ybő1 tartalékkeretnek minősül nettó 2 200 000 forint, azaz kétmillió-kétszázezer foint,
arne|y az Általanos feltételek 13.5 alcikkelye, valamint a jelen Szerződés me1lékletét képező
Utmutató a Változtatások Viillalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításóhoz
című dokumentumra figyelemmel használható fel.
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3.2. A Szerződéses AI nettó 40 550 000' forint, azaz negyvenmillió-ötsziízötvenezer forint,
amelynek alapja az Egyösszegű Ajrímlati Ar, és amely a Szerzódés Elfogadott Végösszegének
tartalékkeret nélküli része' A Vá||a|kozó a Szerződéses Ár fejében teljes köníen vállalkozik
a Létesítmény rendeltetésszeni megvalósításrí.ra, valamint az egyéb szerződéses
kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ar a
Vállalkozó szerzódéses kötelezettségeih ez taÍtoző összes költséget tarta|mazza, fuggetlenül
azok jellegétől.

3.3. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerzódéses Árra eső mindenkori ÁFA a
hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő, az általános forgalmi -adóról szó|ő 2007.
évi C)o(VII. tówény I42. $ (1) bekezdés b) pontja szerint 1fordított AFA). A tíírnogatás
szempontjábó1 elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a
Szerződéses Amak 85 %-a EU és 15%o hazai kőltségvetési trímogatásból kerül finanszírozásra.

3.4. Az áta|ényár fedezetet nyújt mindazon elvégzendó munkákra, amelyek a szerződés
titgyát (1.2 pont) képezik. A Felek átalanydíjban állapodtak meg, így a kiktitött díjon felü|
csak a Kbt. 125. $ (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. $-a szerinti pótmunka
ellenértéke számolható el

Vállalkozó az átalányálr kialakításakor az e|vátrható gondossággal vizsgálta felül a
rendelkezésre bocsátott dokumentációt.

A SZERZoDÉSES ÖSSZEG A SZERZoDÉS 3.1. PoNTBAN MEGHATÁRoZoTTAKoN
TÚL MAGÁBAN FoGLALJA A KoVETKEZoKET:

3.4.1. A közvetlen költséget, errnek keretében
. az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel

együtt'
. az épitóipaÍi rezsióradíj alapjrín szrimított munkadíjat,
o a közvetlen költségek között nem szereplő általanos költségeket,
. a tervezett nyereséget.

Továbbá:

. a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő' a berúrízás rendeltetésszeni
hasznáÍatához és a létesítmény használatba vételi engedélyezéséhez sziikséges
műszakilag közvetlenül szükséges munkákat,

. a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez
sztikséges energirák (viz, szernyviz' elektromos, stb' köZüZemi díjait) és a felvonulás
költségeit'

C az időközí áryá|tozásbő| eredő vállalkozói kockiáZatot,
. a megvalósítás során az ideiglenes forgalomszabalyozás elkészítését és fenntartását,

3.5. A meghatározott" áta|ÍnyáLr a Magyar Szabvány és előírások szerinti I' osztályú anyagra és
I. osáál1u kivitelezésre vonatkozik, s magában foglalja a kivitelezés sorrln sziikséges
mintavételek és a laboratóriumi munkrík költségét, a minősítés elkészítését, valamint minden
egyéb a feladat megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb költséget.
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a)

b)

4' PÉNZÜGYI FEDEZET' ELsZÁIuoLÁsoK, sZÁMLÁZÁs

4.|. A szenódésszerii és a jogszabályoknak megfeleló számlrík és mellékletei Megrendelőhöz
történő beérkezésiiktől szrímított 45 napon belül átutalással keriilnek kiegyenlítésre
fi gyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseke.

A végszámla ben1ujtásának feltétele a hirínymentes műszaki átadás-átvétel. Az ajÍnl.at és az
elszámolás pénzneme is HUF.

A Vállalkozó a részszttrn|a és a végszímla benyújtásakor köteles igazolni köztafiozás
mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetben történő
csatolásával. Amennyiben az aJÍr:|attevó a köztartozásmentes adózói adatbrízisban szerepel
ugy az igazo|éls benyújtásríra nincs sziikség.

A vonatkozó rendelkezések' jogszabályok:
- 1612006. (XII.28.) MeHVM-PM Együttes rendelet'
_ 255/2006. (XII.08.) Kormányrendelet,
- 281 12006. (xII.23.) Kormiínyrendelet

4.2. A számlak kifizetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

A szerződő fel (felek' legkésőbb' a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatiásból.
A szerződő fé1' legkésőbb a tel.jesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot
tenni, hogy az á|ta|a a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a veltik munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoáatísi jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgIíltatásból' egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és
szakembereket, hogy állítsrík ki ezen sziírnláikat.
A szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon
összegre vonatkozóan jogosult szrímlát kiállítani a megrendelő felé, mely az á|Ía|a a
szerződés teljesítésébe bevont aivállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoáatási jogviszonyban nem ál1ó szakembereket illeti meg.

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a megrendelő neg}'venöt napon belül átutalja a
szerződő félnek.
a szerződő fél haladéktalanul kiegyen|íti az a|vá||a|kozők, illetve szakemberek számliíit,
illetőleg az Art.36lA' $ (3) bekezdése szerint aá (annak egy részét) visszatartja;
a szerződő felek átadjak az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait' yagy az
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a
Megrendelőnek, [utóbbit annak érdekében, hogy az aj ánlatkérőként szerződő fé|
megállapíthassa'hogy az ajrínlattevőként szerződő fel jogszerűen nem fizette ki a (teljes)
összeget az alvállalkozónak] ;
a szerződ'ő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó
számláikat, melyek ellenértékét a Megrendelő negyvenöt napon belül átutalja a szerződő
feleknek, ha ijk az alvtíllalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségiiket az Art. 36/4. $-
ára is tekintettel teljesítették;
ha a szerződő felek valamelyike az e), illetóleg f,) pont szerinti kötelezettségét nem
teljesítí, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a
szerződó felet, ha igazol1a, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette'

c)

e)

Í)

h)

4 / 13



vagy hitelt érdemlő iraÍÍa| igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult
ab) pont szerint bejelentett össze$e vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós trámogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a
d/ pont szerinti határidő negyvenöt nap.

4.3. A Vállalkozó az Egyösszegű Ajanlati AÍ I0 %-át (4 055 00o Fo kéri előlegként kifizetni.
Vállalkozó az elólegre akkor jogosult, ha azza| azonos mértékű a Kbt. 53/A $ (6) bekezdés a)
pontja szerinti biztosítékot nyűjí Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az elólegnyújtásra
vonatkozó kérelemmel együtt Vállalkozó bemutassa az előlegbiztosítékot is.
További kifizetések a Fizetési Ütemterv szerint esedékesek.

4.4. Megrendelői fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
tartozik fizetni a Vállalkozó által benyújtott, |eigazo|t, jóváhagyott szrímlrín feltiintetett
fizetési határidő lejrírkít követő naptól számítottan.

4.5. Vállalkozó nem számolhatja fel a dokumentációban szereplő valamely munka végleges
elmaradása esetén az e munkríra eső vállalkozói díjat. Az elmaradó munkík elszrímolásának
alapbizonylata a tervdokumentáciő, beérazott ajánlati költségvetés, valamint az építési napló
vagy a felek képviselőinek ene irán1uló külön írásbeli megállapodása.

4.6. Megrendelő az adózáts rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
36lA. $-'ínak (2) bekezdése a|apján tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy jelen szerződés,
illetőleg annak teljesítése az Art.36lA. $-ának és 36/B. $.ílnak hatálya alá esik, ezért a
szerződéses iír esedékessé vá|t része, vagy egésze - ide értve a visszatartott összegeket is _
megfizetése során az Art,36lA, $-ban és 36lB. $-ában írt rendelkezések, valamint jelen pont
rendelkezései szerint fog eljrími. Vállalkozó kijelenti, hogy ajelen pont szerinti tájékoztatást
tudomásul vette.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó - amennyiben jelen szerződés eltéróen nem
rendelkezik - az ArÍ.36/A' $ (1) bekezdésének a.) pontjában írt 30 napnríl nem régebbi
adóigazolást úgy köteles bixosítani, hogy az adóigazolás időbeli hatá|ya az esedékes szrímla
fizetésének napjára is kiterjedjen' ezert Yél|a|koző a fizetési hatríridő |ejétrtát mege|őző 7
nappal köteles 23 napná| nem régebbi adóigazolást Megrendelő rendelkezésére bocsátani az
AÍt. 36lA. $-a szerint. A Vállalkozó a papír alapú adóigazolrás eredeti példányát a Megrendelő
székhelyére, mig az elektronikus adóigazolást a Megrendelő következő elektronikus
levélcímére: pol garmester@nagvmaros.hu; varosuzemeltetes@naqymaros.hu

Az elektronikus levél t.árgyában Vállalkozó pontos cégnevét feltiintetve _ a fizetési hatríridő
lejárta előtt 7 nappa| kóteles megküldeni. Az adoigazolás mindkét esetben akkor minősiil a
Megrendelő által átvettnek, amikor az Megrendelőhöz igazolható módon megérkezett.

Amennyiben a Vállalkozó az Art. 36/8. q-a alapján a köztartozísmentes adózói adatbríaisban
szerepel, úgy a fenti adóigazolás helyett kizrírólag enól a tényről a fizetési hataridő lejrírtrít
megelőzően 7 nappal köteles a Megrendelőt a fenti módon írásban |ájékoztatni.

Mindaddig' amíg Vállalkozó az adóigazolást a fent írt módon nem biztosítja a Megrendelő
részére, vagy a Vállalkozó az Art. 3ólB'$.a szerinti közt artozásmentes adózói adatbázisban
nem szerepel és köztartoziísmentes adózói adatbrízisban való szereplésről a Megrendelőt
írásban, a fentiek szerint nem értesíti, a Megrendelő fizetési kötelezettségével nem esik
késedelembe.
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Vállalkozó köteles teljesítési segédjét (pl. alvállalkozóját) a fentiekről _ egyező tartalommal -
táj ékoztatni.

4.7. Jelen szerződés a|áírásával a Megrende|ő hozzájáru|ását adja ahhoz, hory a Kbt.
305.s (4) bekezdése szerinti fe|tételek te|jesü|ése esetén a je|en szerződés 3.18. pontjában
meghatározott e5tösszegií nettó ajánlati ár erejéig a Vá|la|kozó díjigényét beszedési
megbízás útján érvényesítse a Kbt. 99.$ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

4.8. Megrendelő nyilatkozik, hogy rendelkezik az építóipari kivitelezési tevékenység
pénzügyi fedezetével pá|yiuati fonásból.

5. A szERzóDÉs rBr,.rnsÍrÉsB

5.1. Munkaterület átadrís: szerződóskötés napjrán, melynek feltétele:
_ Mindkét fél által aláírt és a KEOP KSZ által ellenjegyzett Vállalkozási szerzódés'
- A munkavégzésre alkalmas iállapotu munkaterület.

5.2. Az építési napló megnyitásának napja: 201'2,06,08,

5.3. Befejezés:

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkrík e|végzését 550 nap időtartamon belül
(az aján|at szerint) vállalja.

5.4. Megrendelő Válalkozó részére az előteljesítés |ehetőségét biztosítja.

6. FELEKKÉPVISELETE

6.|. Je|en szerzódés módosításiíra kizírólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

Megrendelő rés4éről: Petrovics Lüszló
Megrendelő képvise|etében: Petrovics Lrászló
hÍllalkoaí részérdl : HeÍninger Ferenc

6.2. Építési naplóba történó bejegyzésre jogosultak:

Megrendelők részerőI és képvísektében eljóma: Murdnyi Zoltón
Megrendelő képviseletében: Agroinvest Zrt. (Dr. Károlyi Csaba projektvezető
mémök; Horváth Róbert építési műszaki ellenőr

Vóllalkozó részérdl: CstÍkvóri Zsok, Brenner GyörgJl

6.3. A VtÍllalkozó részéről a részteljesítések íga7olására vonatkoztí igazoltís kiadósóra
jogosult felelős mííszaki uezető: CstÍkvóri Zsolt

6.4. A Megrendelő részérőI a teljesítésigazoltÍs kiaddsóra a megbízott mííszakí ellenőr
jogosult.
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6.5 A megbízott építésí míís7,aki ellenőr megnevezése: Agroinvest Zrt'
Nyilvdntartósi s4áma és néujeglzéki jele:

Dr. Karolyi Csaba projektvezető mémök
Horváth Róbert éoítési műszaki ellenőr ME-É-I-01-60836

7. A vÁLLALKozo ^LTAL^NoS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. A kiadott műszaki dokumentációban fog|altaktól eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó
csak a Megrendeló vagy képviselőjiik írásbeli hozzájrírulása alapján építhet be.

7.2, Az átadott munkaterületen - a szerzódés fennállásának teljes időtartama a|a|t - a
tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi Elóírások'
Munkavédelmi és Balesetelhrárítási Szabályok, az Egészségiigyi Rendszabályok megtartása
Vállalkozó feladata.

7.3. Vállalkozó köteles a I9112009 (IX'15) Korm. rendelet és me|lékletei szerinti e|őírásoknak
megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az épitési
munkahelyen Megrendelő száLrnétra hozzáférhető he|yen tartani. Felek képviselói a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülmén1't és utasítást az épitési
naplóban kötelesek egymással kizölni'

7.4. Eltakarásra keriilő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás elótt legalább 3
nappal köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjanak megjelölésével. Az értesítési
kötelezettség elmulasáása esetén _ Megrendelő igényére _ a Yá||a|kozó köteles az eltakart
munkarésá saját költségén feltámi és az ellenőrzést kÓvetően az eltakarási munkát ismételten
elvégezni.

7.5. Kivitelező köteles a kivitelezési munka teljes végzése alaÍt a kivitelezés irányítására saját
állományú építésvezetőt és művezetőt biztosítani.

7.6. Y él|a|kozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a mr'íszaki ellenőrzést az építési műszaki
ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól sz,ő|ó 244/2006. (XII.15.) Korm. szrámú rendelet előírásai szerint megbízott
műszaki ellenőrrel látja el.

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

7.8. A Vállalkozó teljes felelősséggel Íartozik azért, hogy az építés során a jóvríhagyott
kiviteli tervekben rögzített anyagokat és szerkezeteket építi be. A tervekben rögzített műszaki
tartalomtól, mríszaki alkalmazási követelményektől, építés.szerelési technológiától csak a
Megrendelő előzetes hozzájáru|ásáva| _ a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok alapjrín és
figyelembe vételével _ térhet el.

7.9. A munkavégzés megkezdése előtt valamennyi' a munkában részt vevő dolgozót
(alvállalkozókat is) oktatáSban kell részesíteni, az adolí munkiíra vonatkozó jogszabályi
előírások szerint, illetve a Megrendelő belső szabályzatai szerint. Az oktatás megtörténtét
írásban köteles röszíteni a Vállalkozó.

7  / 13
/rt /"



7.10. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó valamely közművet, létesítményt
megrongál - amelynek létezéséről tudomassal bír vagy figyelmét a létezésére felhívták - úgy
köteles aa helyreállítarri vagy saját költségére mással helyreállítatrri, és viselni az ebből eredő
kárigényeket' A Vállalkozó vétlen karokozása esetén a felmerült költségek a Megrendelőt
terhelik. A rongálás tényét köteles a Megrendeló műszaki e|lenőrének is jelenteni.

7.11. A Vállalkozó köteles munkája soriín kinyert-kibontott anyagokról kimutatást készíteni.

7.|2. Az átadás.átvételi eljárás sikeres befejezéséig az anyagok, készülékek, berendezések
bármilyen okból bekövetkező karosodása a Vállalkozó kockizata, és ezért saját költségén
tartozik a pótlásról, illetve megegyezés esetón ajavításról gondoskodni.

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

7.14. A Vállalkozó köteles a munkát megfelelő képzettségű szemé|yzeÍle| végezni/végeúetri.
A Vállalkozó köteles aZ alkalmazásában álló munkavállalókkal az MSZ vonatkozó szabvány
elóírásait ismertetni és azokat betartatni' A Vállalkozó köteles biáosítani megfelelő szrímú
olyan képzett és tapasztalt vezetót, irrínyítót, valamint szakképzett, betanított és
segédmunkaerőt, ameiy a Vállalkozó jelen szerzódés szerinti kötelezettségeinek megfeleló
minőségú és hatrí.ridőben történó teljesítése érdekében sziikséges. A Válla|kozó köte|es a
munkavégzést úgy megszervezni, hogy biáosítsa a munka gyors és gazdaságos befejezését'

7.15. A Vállalkozó kijelenti, hogy a környezet és a lakosság zavarását az építési idő a]att
kerijli' illetve minimálisra csökkenti.

- A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minima|izá|ja
- A zöldfelület kialakítás során előnyben részesíti az őshonos növényfajokat, a

tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat

7.16. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez (az aján|atában megje|ölt) alvállalkozót vehet
igénybe saját vállalkozói díja terhére. Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel'
mintha a muntát maga végezné. Amennyiben a Megrendelő nyomós indokok (Pl.:
munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások megszegése, - súlyos veszélyeáetés esetén)
alapjiín kezdeményezi a Vál1alkozó felé alvállalkozójának lecseréléséÍ., tqy ezÍ a Vállalkozó
nem tagadhatja meg.

7.17. A Vríülalkozó felelős a Szerződésben vrí|lalt kötelezettségek teljes megvalósításáért, az
alkalmazott szerelési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne
veszélyezessék más építmények és a technológiai berendezések biztonságát, ne okozzanak
kár1 a kömyezetben, és feleljenek meg a modem technika követelményeinek.

7.18. A munkaterületen a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-,
tűz. és kómyezetvédelmi elóírásokat, illetve köteles ezeket betartatni az esetleges
alvállalkozóival is. Ezek elmulasáása esetén az okozott kárért a vállalkozó a felelős.

7.19. Munkája végzése soriín a Vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valameruryi
munkafolyamatát, hogy minimalizá|ja a természeti kömyezetre gyakorolt esetleges káros
hatást'
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7.20. A vállalkozó vá||alja, hogy az alkalmazott vi{|lalkozrísokat munkavédelmi szempontból
a munka megkezdése e|ótt munkabiztonsági és egészségvédelmi szempontból minósíti,
azokért teljes körű felelősséggel tartozik.

7.2|. A Vállalkozó tevékenységéből keletkező valamennyi hulladék a Vállalkozó
hulladékának minősül, így a vonatkozó jogszabály szerinti termelői feladatokat (g}.tijtés'
további kezelésról való gondoskodás, nyilvrírrtartás, adatszolgáltatás) ő köteles e|végezni.

7.22. A Vállalkozó a keletkező építési törmeléket csak arra külön feljogosított befogadó
helyre szrillíthatj a be.

7.23. Amennyiben az építési / bontási tevékenység befejezését követően a keletkező hu|ladék
mennyisége meghaladja a 4512004, (VII.26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatározott
küszöbértéket, akkor a kivitelező a rendeletben meghatrlrozott nyilvrántartó lapokat köteles a
megvalósítiísi dokumentáció részeként a Megrende|őnek átadni.

7.24. Yá||a|koző valamennyi a je|en szerződés teljesítése sorrín keletkezett szellemi termék
szerzői jogárő1 lemond a Megrendelő javara, és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés
alapjan szolgáltatott dokumentációt Me$endelő területi és időbeli korlátozás nélkül
felhasználhatja.

8. A MEGRENDELo ÁLTALÁNos xÖrolEzETTsÉGEI

8.l. A Megrendelő a kivitelezéshez sziiksóges jogerős engedélyeket, közműegyeáetések
jegyzőkönyveit, szakhatósági hozzájéLru|ásokat és építési engedélyeket máso|atban mar ajelen
szeruődés előzményét képező kőzbeszerzési eljrírásban ' az aján|ati dokumentáció részeként a
Vál|alkozó rendelkezésére bocsátotta.

8.2. A Megrendelő a Szerződésben rögzített munka ellenőrzésével aZ a|ábbi szeméIyt bízza
meg, hogy folyamatosan figyelje és et|enőrizze aje|en szerződés szerint fo|yó összes munkát,
és észrevételeit időbenje|ezze a Vállalkozó felé. Murányi Zoltrln

8'3. A Megrendelő a munkálatok elvégzéséhez anyagot nem biáosít' a szerződésben foglalt
munka elvégzésének valamerrnyi költségének fedezetét Vállalkozó biztosítja.

8.4. A Megrendelőnek eleget kell tennie jelen szerzódés szerinti fizetési kötelezettségének, ha
a fizetés feltételeit a Vrllla|kozó teljesítette'
8.5. A Megrendelő joga és kötelessége a műszaki terwek tartalmának meghatiírozása és
jóvríhagyása, az átadott tervek műszaki tartalmán a Vállalkozó nem vríltoztathat.

8.ó. A Megrendelőnek joga, hogy folyamatosan figyelje és e||enónzze a jelen megállapodás
szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az épitési naplóban ftásban je|ezze a Válla|kozó
felé, Technológiai és munkavédelmi elóírások súlyos megsértése esetén a Megrendelő
megbízottja leállíthatja a munkavégzést '

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.
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9. MINóSÉG:

9.1. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben
köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít a vál|alkoző, amennyiben az érvényben lévő
Magyar Szabványokban előírt követelményeket betartja.

9.2. Esetleges II. osáályú minőségű teljesítések elfogadása minden esetben Megrendelő
mérlegelésétől fiigg.
II. osztályú minőségben történő teljesítés esetén Megrendeiő az adott munkanemre eső
vállalkozói díjra (anyag + díj) vetített 10 %-os mértékű díjleszállítást a|kalmaz, melynek
összegét a végszámlából jogosult levorrrri'

9.3' III. osztályú, vagy ettől gyengébb minőségben történő teljesítés alkalmatlan
szolgáltatásnak minősül, s vá||a|koz,ó a munka újbóli elvégzésére köteles'

9.4. Minőség1anúsítást vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabvrányok alapjrín köteles biztosítani.

10. sZERZiDÉsT BIZToSÍTó MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

10.1. A kivitelezés és a jótállási időszak idejére teljesítési biztosítékfizetési kötelezettség
keletkezik. A teljesítési biztosíték méttéke az Egyösszegű Ajrlnlati lr s %-a, azaz neÍió
2 027 500 Ft.

10'2. Késedelmes naponként késedelmi kötbér: napi 50.000.- Ft.

10.3. A Vállalkozó a 30 napra jutó késedelmi kötbéne, valamint a teljesítési biztosíték
összegére vonatkozőan aKbt.53/A $ (6) bek. a) pontja szerinti biztosítékot kell nyújtania.
A biaosítékot a szerződéskötéskol kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítés elmaradását
ajanlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. A biztosíték szolgáltatásiínak
kötelezettségét a Megrendelő száxn|ájéra történő befizetéssel vagy biáosítási szerződés
a|apjin, készflzető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia
benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 53'lA $ (6) a) a1apjrán. A teljesítési biáosítéknak, amely
a jótállási időszak alatt jólteljesítési biztosítékul szolgál, a jótállási idő előre becsült lejártát
követő 70. napig hatályban kell maradnia.

10.4. A végszámla benyujtásanak feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel' és a
használatbavételi engedélyezési dokumentáció benyújtása. Vállalkozó az engedélyezési
eljarás során szükséges hiánypótlási feladatokat köteles elvégezni és a hatóság felé
benyújtani.

10.5. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igényekről.

11. JóTÁLLÁS. sZAVATossÁG, GARÁNCIA

11.1. A Vállalkozó a munka teljesítését követő 25 hónap (az ajánlat szerint, de lega|ább 24
hónap) időtartamra teljes köní garanciát vállal.

11.2. A szavatossági és a garanciális kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
|ezát ásátó| számítottan kezdődik'
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12. EGYUTTMUKODES. EGYEBEK

12.L. Yá|Ia|kozó és Megrendeló a szerződés időtartama alatt köteles együttrnűködni. Az
együttműködés során, hetente tartott koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást
Íájékoztatni a szerzódés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedéseket
meghatrírozni, hataridőket kitűzni, felelós személyeket megjelölni.

,!'2.2. A szerzőóés lényeges feltételeit érintó kérdésekben - ideértve a felek alta] lényegesnek
minősített szerződéses feltételeket is - kizrírólag a fe1ek központjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irrínyú esetleges naplójegyzéseket fe1ek semmisnek tekintik.

A létesítmény megvalósításara a Vállalkozó ktzárő|ag a je|en szerződés alapját képező
közbeszerzési eljrírrásban megjelölt feladat tekintetében vonhat be a beruhazás értékének 10%-
os mértéket el nem érő alvállalkozót.

Ezen feladatok az a|ábbiak:

ftj1dmunka, zsa|lzás, ácsmunka, bádogos munka, festő munka, statikai tervezés

A létesítmény megvalósításrára a Vrí1lalkozó kizarólag a jelen szerződés alapját képező
közbeszerzési eljárásban megjelölt a beruhrízás értékének 10%-os mértékét elérő vagy
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat vonlratja be a teljesítésbe.

A megi elölt alvál|a|kozók az alábbiak:

A Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a beruházás megvalósításakor
a Vállalkozó, az a|vá1|a|kozőja, az ügynöke vagy szá||itója tevókenységéből fakadóan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértéséből _ brírmiféle szabadalmi jog,
védjegy, védett név, vagy egyéb védettjog megsértése miatt _ felmerülne.

12.3.Ha a Vállalkozó a megvalósítás soriin előre nem látható akadalyokkal vagy feltételekkel
találja magát szemben, köteles azonnal értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben bármelyik
szerzódő fél rajta kívül álló okok miatt (vis major) nem tud szerződéses kötelezettségének
eleget tenni, ezen Yá||a|kozási szerződés érvénytelenné vrílik és az e|végzet| munkríkkal
arányos rész, valamint a szerződés tejesítésére felmerült költségek kifizetésre kerülnek.

\2.4. A szevődésben nem szabá|yozoÍI kérdésekben a Polgari Törvénykön1v vonatkozó
rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.

12.5. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitát megegyezés útján igyekeznek
rendezni. A szeuődő felek a jogszabá1yi feltételek fennállása esetén a szerződéses
jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében, egybehangzó, írásba foglalt
akaratnyilvánítás esetén - igénybe vesznek mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti
vagy állandó válasáott-bíróság elé terjesztik.

12'6. Amennyiben a Felek a 13.8 pontban foglaltakat nem alka|mazzÍk.' vagy az alkalmazás
nem járt eredménnyel, pertÍírgyértéktól fiiggően a Váci Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei
Bíróság kizarólagos illetékességét fogadjrík el.
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13. EGYEB FELT'ETELEK

13.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a je|en szerződés és teljesítés alapját képezik a
műszaki terveken felül, a közbeszerzési ajeínlattételi fe|hívrís és dokumentáciő, valanint az
eljríras soran benyújtott válla1kozói ajrínlat, illetve a fejlesaési cél megvalósítás lfltoz készitett
pá|yázati dokumentáció és finanszírozási szerződés.

A Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során felmerült módosíttísi igényeit a
Vállalkozó a Megrendelővel minden esetben egyeáetni köteles. A szerzódés módosítása
kizfuő|ag a Kbt' 303. $.-ban foglalt esetben, a 4/201I. (I.28.) Kormrányrendeletben
meghatá.rozott eljiírásrend mellett, a vonatkozó FIDIC előírásokra tekintettel történhet.

13.2. Vállalkozó tudomrísul veszi, hogy az e|végzendő munka finanszírozása a felújítísi
munkára e|nyert pá|yéaati támogatás lehívását szabélyozó és lehetővé tevő a NagymaÍos,
árvízi védvonal kiépítése' KEoP-2.1.2/2Fl09-2011-0001 projekt keretén belül megkötött
Trímogatási Szerződésben foglaltak alapján történik.

13.3. Az építőipari kivitelezés sorrírr keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező keze|őhöz
történó - elszállításara (elszííllíttatására) köte|ezetlszer,'Iezet megielölése:

Maros Építőipari és Kommunális Kft', 2626 Nagymaros, Rákóczi út 37.

|3.4 A Szerződés értelmében megvalósuló Projektnek alapvetően a MSZ és az EU
szabviínyrendszer a szerződéskötéskor érvényes elóírásainak kell megfelelnie. A Vríllalkozó
alkalmazhat altematív szabványokat is, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelő
megelégedésére kimutatja, hogy az altematív szabványok egyenértékűek vagy szigorubbak az
MSZ és az EU vonatkozó szabványainríl.

13.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott
kérdéseke vonatkozóan a Szerzódéses Megállapodás elválaszthatatlan Észét képező az
alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses
Megállapodassal együtt a Szerződést alkotjak' így együtt olvasandók és értelmezendők. A
dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sonendben előbb álló dokumentum
rendelkezései meselőzik a soÍban később álló dokumentum rendelkezéseit.

1. Az Ajanlati Nyilatkozat és Függeléke
2. Kie gészitó tájékoztatás
3. Ajánlati dokumentáció módosítása(i)
4. Különös feltételek
5. FIDIC Általanos Feltételek (Építési munkák szerződéses Íeltételei a

Megrendelő által megtervezett ma4as- és mélyépítési munkákhoz,2005. évi
maglar rryelvű kiadós)

6. Műszaki előírások
7 . Tewralzok
8. Egyösszegű Ajánlati Ar
9. Felolvasólap
l0. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívrárrt szakemberekről, vezetőkről
l 1 . Utmutató a Váltoáatások, Vállalkozói követelések keze|éséhez és a Szerzódés

módosításához
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l2.Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulés, felhatalmazó
nyilatkozat a Kbt. 99.$ (l) bekezdése alapján

Jelen szerzódést a felek közös elo|vasiís és érte|mezés utín, mint akaratukkal mindenben
megegyezőtközösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.

Kelt: Nagymaros' 20l2. június 01.

Megrende|ő képviseletében:

Kelt: Nagymaros,2012. jitnlrus @4

VáI|a|kozó képvise|etében:

ügyvezetö

KEOP KSZ

Részéről aláírta és lepecsételte: 
*"$.,{$

I .{$o:
....J=-*..i-l-!.5'3p"o).i"€.'"s

KSZvezeffis$":irJt t
Kelt: Budapest, 2Ol2.június ) € .,*.

polgármester
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Ajá n l oti ny i l atkozat Íii g g el éke
Nagymaros város árvízvédeImi vona|ának FIDIC PIRoS könyv szerinti kivite|ezése (2. rész}

Projekt kód: KEoP-2.L'2íaF lo9-2011-o00l

AIcikkeIy (Szerződéses FeItéteIek)
Megnevezés:

Megrende|ő megnevezése és címe

Vá||aIkozó megnevezése és címe

Mérnök megnevezése é5 címe

Megva|ósítás időtartama
Jótá|lási időszak
EIektronikus kommunikáció rendszerei
Mértékadó jog

Mértékadó nye|v
Kommunikáció nye|ve
A Te|jesítési Biztosíték összege
Rendes munkaidő

KésedeImi kötbér mértéke

KésedeImi kötbér összegének fe|ső
határa
Az E|ő|eg te|jes mértéke
Közbenső kimutatások minimá|is értéke
Kifizetés pénzneme
Biztosítás benyújtásának határideje:
(a) a biztosítás megkötésének igazo|ása

(b) a vonatkozó köwények
Harmadik fé| bíztosítás minimá|is
összeBe

Döntőbizottság tagjainak száma
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha
nem egyetértésen alapu|)

Kelt: Nagymaros,2OL2.O6.L3.

Alcikkely:
L.L.z.z és

1.3
1.1.2.3 és

1.3
t.t.2'4 és

-1.5

1.1.3.3
1.1.3.7

-1.5

L.4

t.4
t.4
4.2
o, )

8.7 és
14.1s (b)

8.7

L4.2
t4.6
14.1s

18.1

18.1
18.3

Adat:
Nagymaros Város tnkormányzata
2626 Nagymaros, Fő tér 5.

HTD Kft.
2626 Nagymaro' Tégla u. 6.

Agroinvest Zrt.
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a'

550 nap
25 hónap
e-mail, telefax
A Magyar Köztársaság területén érvényben
|évő jogszabá|yok

magyar
magyar
az Szerződéses Ár 5%.a
A normá| munkaidőt a VállaIkozó
határozza meg a Kü|önös FeltéteIekben
rész|etezett kor|átozások
figyeIembevéte|éveI
napi 50.000.-Ft.

1.500.000,-Ft

Szeződéses Ár maximum 10%.a
A Szerződéses Ár 20 %-a
magyar forint

a szerződéskötést követő |egkésőbb ötödik
napig

nettó 20 mi||ió Ft te|jes kárértékre szóló és
ezen be|ü| esetenként |ega|ább 5 mi||ió
forint vagyoni és kü|ön 5 mi||ió forint nem
vagyoni kárértékre vonatkozó
t f ő
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek
Szövetségének (TMSZ) eInöke

zv.z

20.3

/ r'<'



JEGYzőKÖNW

a KEOP-2.7.212F 109-2011-0001 sz. projeh

vá||aIkozási szerződésének megkötéséhez

Tárgyi munka megya|ósítására e 31632l2oIL számú ,,Nagymaros város árvízvéde|mi vona|ának
kiépÍtése,, e|nevezésű á|ta|ános egyszerű közbeszerzési e|járás eredményesen |ezáru|t. A 2. rész
vonatkozásában a vég|eges ajánlati tarta|omnak megfe|elően az Ajónloti nyilotkozat függeléke címü
dokumentum aktua|izá|t Vá|tozata a szerződés része, így ennek hite|esen a|áírt vá|tozatát a mai
napon a HTD Kft. benyújtotta.

Na8ymaros, 2012. június 13.
y{D xrÍ.

25343801-5110u*

Vá||aIkozó



KT]LONOS FELTETELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítések et határoznak meg az Általrános
Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések' módosítrások' kiegészítések
megváltoáatják az Altalrlnos Feltételekben foglaltakat és kültinbiizóség vagy ellenfunondás
esetén az ebben a Különös Feltételekben foslalt kikötések az inínvadók.

MóDosÍToTT És Ú.l elcrxxnr,ypx

1 Általános e|őírások

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés

Az a|ábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.1.3 ''Elfogadó levé|'' nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az ''Elfogadó levél''
kifejezés a|atÍ' a Szerzódéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél
kibocsátásríLrrak vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megríllapodás
alráírásrínak dátuma j elenti.

1.1.2 Felek és szemé|yek

Az alóbbi új bekezdés houáadandő:

1.1.2.11 ,.Döntőbíróság'' jelenti a Szerzódéses Feltételeken belül a Ptk. 7. $ (2) bekezdése'
valamint a Válasaott bíráskodásról sz,ő|ó |994. évi L)oil. tv. rendelkezései szerint a
Felek által kikötött ,,Vá|asztott bírósá9''-61 és viszont.

1.1.3 Dátumok' próbák' idótartamok és Befejezés

Az alóbbi bekezdés törlendő és az aldbbival helyettesítendő:

1.1.3.4 ''Átvéte|kori próbák'' jelenti azon Próbakat, amelyek a Szerződésben keriiltek
meghatiírozásra vagy amelyek elvégzésében a felek megá|lapodtak vagy amelyek
Vátoáatrísként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjrín hajtanak
végre mie|őtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendeló
részéÍől átvételre nem került'

1.1.3.7 ''Hiba beje|entési időszak'l jelenti e Szerződéses Feltéte|ekben a magyar jog szerinti
''Jótállás" időtartamot és viszont.

Az alóbbi új bekezdések houóadandók:

rtr3 /-)
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1.1.3.10 llKöte|ező A|kalmas'sági időszak'' jelenti e Szerzódéses Feltételekben valamint a
1211988 (xII. 27.) EVMJpM-KM-MEM.KVM egyÍittes rendelet alapjrín a Ptk.
szerinti szavatossági időszakot.

1.1.4 Pénz és kiÍizetések

Az alóbbi bekezdések törlendők és az alóbbíval helyettesítendők:

l.1.4.3 ''Költség'' a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti' aktír a
helyszínen, akár azon kívül beleértve az á|ta|ános költségeket, de nem foglalja
magában a Vállalkozó hasznát. A Vríllalkozónak költségén felül, haszon kifizetése
nem jrir. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irrín1uló
rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.5 ''Készre je|entési nyilatkozat'' a 14.10 Alcikkelyben meghatarozott nyilatkozatot
jelenti

1.1.4.7 ,,Kőzbenső Íizetési igazolás'' a 14' Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési
igazolást jelenti

Az alóbbí bekezdés törlendő:

l.l.4.4 ,,Y égszám|a íizetési igazolás''

1.1.6 Más megnevezések

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.6.5 ''Jogszabályok'' alatt értendők a nemzeti jogszabályok' ríllami irrínyítás egyéb jogi
eszközei, valamint jogilag arra felhatalmazott (köz)hatóság ríltal kibocsátott
szabéiy zat, e|őir ás, határ ozat.

Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesíÍendő:

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje

A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi AlcÍkkely tiirlendő és helyetÍesítendő:

1.6 Szerződéses Megá|lapodás

A Feleknek a Szerződéses Megríllapodríst a 2003. évi C)oilX tv. (A közbeszerzésekról) 99. $-
ával összhangban kell megkötnitik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja töilendő

1.10 A Vá|la|kozó Dokumentumainak Megbízó á|tali haszná|ata
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Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendeló je|en szerződés aláíriísával a Vállalkozó á|tal készitett, és készítendő tervek
vonatkozásában teljes körű, teriileti korlátozás nélküli' határozatlan idótartamra szóló,
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed
különtjsen a tervek átdolgozására, módosításríra, engedélyeÍetésére és továbbtervezésére is.

2. A Megrende|ő

2.l A He|yszínre va|ó bejutás joga

Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele, illetve adósa alatt a Munkaterület dtvételét,
illetve dtaddstÍt kell értenL

2.6.Megrendelő követelései

A7, Alcikkely utohó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás beszlámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt. 306/A. $ (5) bekezdésére.

3. Á Mérnök

3.1 Mérnöki köte|ességek és hatáskör

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

A Mémök' vagy maga' vagy szemé|yzetének valamely tagia a műszaki ellenőri tevékenységre
vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja.

A Mémök a Változtatásokra vonatkozó I3,1' I3.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói
követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az i$ a|vá||a|kozó bevonását szabélyozó
4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasítási és jóvríhagyási jogköreit a Megrendelő
hozzájénu|ásáva| gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező Utmutató a
Vákoztatósok, Vóllalkazói kijvetelések kezeléséhez és a Szerződés módosításóhozszerinL

A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mémök véleménye
szerint olyan vészhe|yzet áll elő, amely embeÍéletet, a Létesítménl vagy kapcsolódó
ingatlant, tulajdont veszéIyezíet, akkor a Mémök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót
bá'rmely szerződéses kötelezettsége és felelóssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockrZat csökkentéséhez vagy megsztintetéséhez sziikséges.

4. A Vá|lalkozó

4.l Vál|a|kozó á|ta|ános kötelezettségei

3 / rJ ,,''7 \ 2..24 rc_
--1"""'-'--



Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeáetési feladatait a Műszaki elóírások tarta|mazza.
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Yá||a|koző kötelezettsége' megfelelő tervezési
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémök által jóvríhagyott
vonatkozó Építési (Kiviteli) tervek hirínyában' A Létesítmény kivitelezése mindenkor a
Mémök altal jóvahagyott Epítési (Kiviteli-) tervek alapjan ke1l' hogy folyjék. A vonatkozó
Építési terveket az adott munkarész kivitelezósét megelőző legalább 30 nappal be kell
nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már
jóváhagyott Építési terv módosítrísát kívánja elvégezni, úgy enől köteles a Mémököt
haladéktalanul értesíteni és a módosított teffeket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30
nappal újra be kell nyújtania a Mémökhöz jóvríhagyás céljából. A Műszaki előírások
meghatrírozhatnak egyéb más Válla1kozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nÉjtani
felülvizsgálatra és/vagy jóvahagyás céljából Mémök részére. Az í|yen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatiírozott határidót.

Ha a Műszaki előírásokban másképp nem szerepel egy feliilvizsgálati/jóvahagyási időszak
sem tarthat tovább 21 napnál' attól a naptól számítva, amikor a Mémök megkapja a
Vállalkozó dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késmek
tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóvahagyásra. Az értesítésben aá is rögzíteni ke1l, hogy a
Vrí.1lalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attól.

A Mémök értesíti a Vállalkozót anól, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt
mértékben) a Szerződésnek.

A Mémök á.ltal jóváhagyottnak kell tekinteni aYéllalkoző dokumentumát a Létesítmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumenfum
felülvizsgálati időszakanak határideje utrín, kivéve akkor, ha a Mémök miír előzőleg másképp
értesítette aY áL|a|kozót az előző bekezdésnek megfelelóen.

Megrendeló jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek
vonatkozásában teljes körű, teriileti korlátozás nélküli, haÍározaÍÍan időtartamra szóló,
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed
különösen a tervek átdoigozására, módosításara, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

4.2 Teljesítési Biztosíték

Az Alcikkely mósodik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának köte|ezettségét a Megbízó szám|ájára történő
befizetéssel vary biztosítási szerződés alapján _ készflzetó kezességvállalást tartalmazó
kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 53/A s (6)
a) alapján. A készfizető kezesség esetében, va|amint bankgarancia nyújtása esetén a
je|en Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell a|kalmazni' Megbízó fenntartja a
jogát a biztosítéknyújtó intézmény (biztosító v. bank) ki|étének előzetes e|fogadására. A
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Te|jesítési Biztosíték lehívássa| történő csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azÚ a
lehívás mértékével kiegészíteni' a lehívást követő 8 nunkanapon belül.

4.3 Vá||a|kozó Képvise|ője

Az Alcikkely végéhez hozzóadandó:

Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy brírmely ilyen személy nem rendelkezik trírgyalasi szintű
magyar nyelvtudással' akkor a Vállalkozó köteles intéZkedni tolmács rendelkezésre ál|ásáról a
teljes munkaidóben.

A Vríllalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerzódés
mértékadó nyelvén rendelkezésre á11ó dokumentumok értelmezésében maradéktalanú
közreműködni képes'

4.4 A|vá|lalkozók

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Amerrrryiben a szerzódéskötést követően _ a szerzódéskötéskor előre nem látható ok
követkeáében _ beríllott lényeges körtilmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem
lenne teljesíthető a Szerződésben megieltilt Alvállalkozóval, csak olyan mrás alvállalkozó
vehető igénybe, aki megfelel a közbeszerzési eljánásban az a|vél|a|kozóWa meghatiírozott
követelményeknek.

4.6 Egyiittmtiködés

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vríllalkozó
köteles:

r Minden olyan munkrílatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhada,
zavarbatja, vagy korlátozhatja értesítést kiildeni a Mémöknek legkésőbb az ilyen
munkálatainak megkezdését mege|őző 7 . napig; és

o haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó brírmilyen
formában befolyáso|j 4 zavarj a, v agy korlátozza.

4'7 Kitíizés

Az Alcikkely első bekexdése kiegészítendő a következővel:

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírrísaival teljesen
megegyezően kell elvégemi.

4.15 Megközelítési utak
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Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biáosítani a közlekedés folyamatos ríramlását és biztonságát a nyilvrinos
közlekedési pályákon, melyeket hasmrál (közutak, gyalogjárdárk) és amelyeket az épitési
munkrík soriin keresáeznek Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell
beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozónak kell
viselnie. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejarást minden építési munka mellett
biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozónak a kömyezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, iizemeltetési és
adminisztrációs feladatok végzése sorrín valamennyi hatályos, a kömyezet védelmét szolgáló
jogszabálf' előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági elóírások szigoru
betaÍtásával történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel.

4.23 Vállalkozó műveletei a He|yszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mémök által kibocsátott ene
vonatkozó utasítás ellenére sem tesz e|eget az utasítás dátumától szrámított legkésóbb 7 napon
belü|, a Mémök elvégeáetheti az eltívolítást a Vállalkozó költségére és kockázat,rlra más
válla|kozóval'

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkl:

Amenrryiben a Vállalkozó ezen kötelezetts égének az Átadás-átuételi Igazolás dátumától
számított legkésőbb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mémök elvégeztetheti a fe|eslegessé vált
anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockrázatríra más vállalkozóval'
A Vállalkozó jelen alcikkely szeÍinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér
érvényesítésére is.

A kiivetkező új Alcikkely hozzÍadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozónak brirmilyen, a meg|évő közmúveket érintó Íiildkiterme|ési, vagy egyéb
munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény,
közmű elhelyezkedésével, így a csatomahálózat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, géuvezetékek, és hasonlók helyzetével' A vonatkozó munkiik
kivitelezése során az á|ta|a, vagy alvállalkozói áLta| az utakban, csatomahiílózatban,
csd'vekben, vezetékekben illetve közművekben okozott minderrrremű ktírért a Vállalkozó felel,
és azokat köte|es saját költségén a Mémök által előírt módon és határidőn beltil hely'reállítani.
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A közműveknek a Mémök által jóvríhagyott ' vagy az ó utasításiira történó kiváltásához vagy
át-, illewe védelembe helyezéséhez sztikséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, i|letve
tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket'
hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie'

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

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

Amennyiben a Vá||alkozó a törvényes iinnepnapokon munkavégzést tewez, a|<kor az
ehhez szükséges engedé|yeket a Mérnöktő| kérendő hozzájáru|ás megkérése e|őtt be kel|
szereznie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kel|' hogy
történjen. A Mérnök az igénybeje|entést követően 2 munkanapon betül kel|' hory
dtintsön a hozzájárulásról. Amennyiben errő| nem küld értesítést a Vál|a|kozónak' úgy a
beterjesztést a Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn tú|i' az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett
munkavégzésből eredő jogsértésekért ós károkért a Vá|lalkozó te|jes körű fe|e|ősségge|
tartozik

Vál|a|kozó a tevékenysége során köte|es a zajja|, porra| és eryéb kel|emetlen hatásokkal
járó munkák éjszakai' pihenő' és ünnepnapokon való végzésétő| tartózkodni.

Vállalkozó fenti kótelezettségeinek megsértóse miatt mind a Megrendelővel' mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

ó.7 Munka és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészíÍendő a következővel:

Á szokásos havi e|őreha|adási jelentésen felü| (4.21 A|cikkely) a Vá||alkozónak azonna|
írásban jelentenie kel| a Mérnöknek és minden érdekelt szetvezetnek - a masr'ar
jogszabá|yoknak megfe|e|ően - a Helyszínen e|őfordult minden ba|eset vary szokat|an
esemény rész|eteit, tekintet néIkü| arra, hory azok befolyásolják-e az építés menetét,
vas/ sem. Á Vál|a|kozó jelentésének tarta|maznia ke|| az adott üryben tett intézkedéseit
is.

7. Berendezések' Anyagok és Kivite|

7.3 FelüryeIet

Az AlcikkeIy utoIsó bekezdés első mondata tijrlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarrís előtt értesítenie
kell a Mémököt, amikor valamilyen munka elkószült és mielőtt eltakarásra kerül,
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szemÍevételezhetősége megszűnik, vagy raktrírozás, illewe elszálítrás céljából becsomagolásra
kerül.

8. Kezdés, Késede|em és Felfiiggesztés

8.1 A munlcík megkezdése

Az Alcikkely törlendő és az ahÍbbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megríllapodás aláírrásínak a napja.

83 Ütemterv

Az Alcikkely első mondata törlendő es az aldbbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benÉjtani a Mémök részére egy rész|etes megvalósítási ütemtervet a
Kezdési Időpontot követően legkésóbb 28 napon belül.

8.11 TaÉós felÍiiggesztás

Az Alcikkely mdsodik mondaÍa törlendő és az alóbbival helyettesítendő:

Ha a Mémök nem kézbesíti a hozzájétru|ását az erre vonatkozó kérelem dátumától sziámított
28 napon belül, akkor a Vállalkozó a Mémök értesítésével úgy tekintheti a felffiggesztést'
mint az adott Létesítmény rész elhagyrísát a 13 Alcikkely |Vóltoztatasok és kiigazítások]
szerint.

1 1. Jótá|lási Kiitelezettség

11.2 Hibák pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő,

11.3 A Hiba Bejelentési Időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utokó mondata, valamínt a második bekezdése törlendő.

11.11 A Helyszín rendbetétele

Az Akikkely mósodik és harmadÍk bekezdése törkndő és az ahÍbbival helyeaesítendő:

Ha a Vríllalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési
Igazolás mrásolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belÍil, a Megrendelő a
Vállalkozó ríltal eltávolítani elmulasáott dolgokat a Vríllalkozó veszélyére és költségére
eluívolíttathatj a.

A következő új Alcikkely hozzóadandó:

11.12 Kötelező Alkalmassági Idószak
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A Válla|kozó 11. Cikkely szerinti jótríllási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk.
szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelezó alkalmassági időkre vonatkozó
a1ábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozó előírrásai és
@) a 1 2/1 988 (XII. 27.) Évu-tpIr,t-<tvt.MÉM.KvM Együttes Rendelet.

12. F.elmérés és elszámolási értékmegállapítás

A Cikkely teljes szövege törlendő,

13. Változtatások és Kiigazítások

13.2 Értéketemzés

Az Alcikkely (c) pontja törlendtí

13.3 Y á|toztatási eljárás

Az Alcikkely utolsó mondata törlendő és az alábbíval helyettesítendő:

Egy Váltoáatás elrendelésekor, vagy jóvríhagyásakor a Mémöknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljámia, elfogadva' vagy meghatáro zva a Szetzódéses Ar és a kifizetések ütemezésének
kligazítását a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes összegek

Az Alcikkely (b) pontjának (íí) pontja törlendő,

13.7 Jogszabályi módosu|ások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vríllalkozó az a|ábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

(a) a szerződéskötéskor érvényes, de hatrllyba még nem lépett j ogszabiíly
(b) általrí'nos' a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén

(pl.: adó' társadalombiáosítás, munkabiáonság)

14. Szerződéses Ár. Fizetési feltételek

14.1 A Szerződéses Ár

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

(a) A Szerzódéses Á.r alapja az Egyósszeg1l Ajrínlati Á. A Szerződés Elfogadott Végösszege
az Egyösszegú Ajrínlati Ár és a Tartalékkeret összege. A Szerzódéses Ár kiigazításríra
k.lzétró|ag a Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikor a Mérnök a
tartalékkeret terhére hagy jóváYáltozlatást (13' Cikkely)' illetve Vállalkozói követelést (20.1
Alcikkelv).
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A Szerződéses Ar nem tartalmazhatja a Megbízónak bevételt j elentő adók, díjak költségét.

14.3 Közbenső Íizetési igazo|ás igénylése

Az AlcikkeIy első bekezdése törlendő és az aldbbíval helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési idószak végén (ha ez vá|tozik
vagy nincs meghatiírozva, akkor a Mémök által jóvahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatrározott ütemterwel összhangban) a Mémtik részére egy Kimutatást hat példrányban
ben1ujtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket,
amelyekre a vrí|lalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni a|átámas^ó
dokumentumokka|, amelyek közül az egyiknek az adott idószakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely
szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie'

14.6 Közbenső Íizetési igazo|ások kibocsátása

Az Alcikkelyben a saÍmla/súmlák kifejezés ala|t kimutatósí/kimutatdsokat kell értenL
TovtÍbbd az AlcÍkkely első bekezdésében a 28 nap törlendő és helyette 15 nap alkalma4andó.

|4.7 Kifizetés

Az Alcikkely b)' c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők:

b) a Vállalkozó által benyújtott szeruődésszeru és jogszabálynak megfelelő számlríit. A felek
- a Kbt. 305. s (3) bekezdés d)' g)' i) pontjaiban, valamint a (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelóen _ megálapodnak, hogy a Mémök által leigazolt összegű,
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő szrímlák kiegyenlítése a sziímliík és
mellékletei Megrendelő á|ta|i kézhezlételétől szímított 45 napon beltil történik'

14.10 Vége|számolás

Az Alcikkely címe törlendő és az alóbbival helyettesítendő

14.10 Készre jelentés

Az Alcikkelyben a végekaÍmolds alatt készre jelentésí nyílatkozatot kell értenL

14.11 Végszámla Fizetési Igazolás igény|ése

Az A Ic ik ke ly |ö r lendő,

1 4.|2 Y égszám|a nyi|atkozat

Az Álcíkkely törlendő.

14.13 Végszám|a Fizetési Igazolás kibocsátása

Az A lcik ke Iy tö rle ndő.

14.14 A Megrendelő fe|e|ősségének megszűnése
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Az Alcikkely törlendő,

15. Megrende|ő áItali felmondás

15.2 Megrendelő általi felmondás
Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:
o A Létesítmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felffiggesztés) Cikkelynek megfelelő

előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
. elmarad a 7.5 (Elutasítás), vagy 7 .6 (Helyreóllítósi munka) A|cikely szerint kiadott

felszólításban foglaltak telj esítés e akézhezvételtőL szétrnitott 28 napon belül

Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő:

g) a Megrendelő előzetes hozzájétnüása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól
eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A felmondás idópontjában a Vállalkozó áIta| a Szerződésnek megfelelően miír elkészített és
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mémök által
jóvríhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáIl a Megrendelőre,
amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely fA Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szeinti
tulajdonjog átszríllást megelőzően váik hatrályossá'

Az Alcikkely utolsó bekezdése tijrlendő'

1ó. Vá|lalkozó á|tali felÍiiggesztés és felnondás

16.2 Yá||a|kozól általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése Íörlendő,

16.3 Munka felíiiggesztése és a vá|lalkozói Eszközök e|távolítása

Az Alcikkely kiegészítendő a köveíkezővel:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatráJyba
lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Arukat Vállalkozó
veszélyére és költségére eltrivolíttathatja.

17. Kockázat és felelősség

17.6 A felelősség kor|átozása

Az AlcikkeIy teljes szövege törlendő

18. Biztosítások
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18.3 Személyi sérü|ésre és vagyoni kárra kötött biztosítás

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének első mondata törlendő és aldbbival helyettesítendő:

Ezen biáosítás kríreseményenkénti és évenkénti összeghatarai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajanlati Nyilatkozat Függelékében meghatarozott értékeknél'

19. Vis Maior

19.7 A te|jesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe tiirlendő és az alábbival helyettesítendő:

19.7 A Szerződés megszúnése lehetetlenülés folytán

20. Követe|ések, Viták, és Döntőbíráskodás (Választott Bíróság)

20.2 A Dőntőttlzottság kijelölése

Az Alcikkely első bekezilésének első mondata tijrlendő és az alábbigkkal helyettesítendő:

Vitrás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság
vagy Választottbíróság közremiikidése útjrán rendezni. Az egyik vitarendezési mód választrása
az egyik fé1 részérőI kizáqa a másik vitarendezési mód egyidejű lefollatását a másik fel
kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a
Döntnököt a Magyar Tanácsadó Mémökök és Epítészek Szövetségének elnöke jelöli ki.

AzAlcikkely első bekezdésének mósodik mondata törkndő és uz alrÍbbival helyettesítendő:

A felek együttesen köteiesek kijelölni a Döntőbizottságot 28 napon belül azutrín, hogy az
egyik fél a másik félnek jeleáe azt a szándékát, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitát a
Döntőbizottság elé kíviínja terj eszteni.

20.4 Döntőbizottság felkérése határozat hozata|ra

Az Alcikkely negyedik és ijtödik bekezdésében a 84 nap tijrlendő és helyette 45 nap
aIkalmazandó.

20.5 Békés megállapodás

Az Alcikkelyben az ,,ötvenhatodik napon,' törlendő és helyette ,,tizenneg1ledik napon',
alkalmazandó.

20.ó. Döntőbíráskodás (Vá|asztottbíróság)

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

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Áilando
Válasáot1bíróság rendezi.
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(b) a vitát három vá|aszLoÍt bírónak kell rendeznie jelen megál|apodásban, valamint a
Válasáottbíróság Eljtírási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően,

(c) a Válasáottbíróság az e|jéttását magyar nyelven fol}.tatja le'
(d) a Vrílasztottbírósági eljárás helye: Budapest.

20.7. A Döntőbizottság határozatában fogla|tak teljesítésének elmu|asztása

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővó vált, de bármely fél
által nem teljesített határozatátó| a VálasÍottbíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat. Ebben
az esetben a feleke a Választottbíróság döntése a kiitelező.

A következő új Cikkely horuíadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a maryar és a Közösségi Hatóságok álta|

21.1 A Vál|alkozó köteles mindenfele korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az
Energia Központ, az A||arr,i Szrímvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőzési
szeÍy, a fejezetek ellenórzési szervezetei, a Kincstiár, illetve az Iranyító Hatóság és a
Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Komrpcióellenes Iroda és
az Európai Szrímvevőszék a Szerzódéssel és a Létesítménrryel kapcsolatos
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken e||enóizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szétm|Íuási vagy brármilyen más egyéb, a projekÍ
fnanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapjrín. A dokumentumoknak könnyen
hozzáferhetőknek kell lenniiik' úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgá|atok az átadás-áNételi igazolrís kiadását követő hét éven
belül történhetnek meg.

21.2 A Vállalkozó vállalj4 hogy megfeleló bejutríst biztosit a2I.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszíneke, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy
elósegítse munkájukat.

21.3 A Vállalkozo garantá|j4 hogy a2|.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok
és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek' ugyanazon
feltételek között és ugyanazon szabáyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak írva, a Vríllalkozó brírmely alvállalkozójával szemben is.
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