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Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi szolgáltatás

e1látására:

Kondoros település szennyvízháIőzatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitas- és
hatékonyság növelés a meglévő szennyviztisztító telepen'' című, KEOP-1 .2.0l2Fl09-20I00021 azonosítószámú, KEOP részftnanszirozásu progÍam megvalósításához szükséges
csatornahálőzat épitésés szennyviztísztito telep bővítés FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
feladatainak elvégzésére.

A

Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céI1ából a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. torvény (a továbbiakban:
rendelkezései szerint lefolytatott,
',Kbt.'')
általános egyszerű |<özbeszor'ési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá annak
érdekében,hogy a nyertes Ajánlattevő a projektcélok megvalósulását minél hatékonyabban
biztosítsa.
A jelen Szerződés a Megbíző, mint ajánlatkérő és a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő
között jött létre.

A Szerződés tárgya
Kondoros település szennyvizháIőzatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás- és
hatékonyság növelés a meglévő szennyviztisztítő telepen'' című, KEOP-1 .2.0l2F109-20100021 azonosítőszámu. KEOP részftnanszírozásu program megvalósításához szükséges
csatornahálőzat épitésés szennyviztlsztitő telep bővítés FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
feladatainak ellátása. A mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások biztositása a Projekt
építésimunkáinak koordinálására irányul.
I.

A Megbízott áItaI végzendő feladatok pontos körét és meghatátozását a III. sz. mellékletként
csatolt Feladat leírás tarta|mazza. A Megbízott elvállalja az áItala megismert feladat ellátását'
és minden erőfeszítést megtesz a projekt sikere érdekében.

Megbízottnak a Projekt megvalósítása során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésekben
úgzitett jótállási időszak végéigrendelkezésre kell állnia és a fent felsorolt feladatokat
szükség szerint el kell látnia. Megbízottnak közre kell működnie a projekt zárojelentésének
elkészítésébenis.
II. A Szerződés struktűrája
A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és mellékletei szerint köteles
teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabáIyozott kérdésekbenaz Általános
szerzodési feltételek, a Feladat leírás, az ekként sem szabályozott kérdésekbena Szerződés
további mellékletei az irányadők' A jelen bekezdésben meghatátozott dokumentumok
egymást kiegészítik,és kölcsönosen magyarázzák, de kétértelműség,eltérések és vita esetén
a jelen Különös
szerződési feltételek, valamint a számozását tekintve elobb á1ló mellékletben
foglaltak az irány adők.

Nlellélrletek:
I. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
iI. sz. melléklet: Ajánlattételi dokumentáció és KiegészítőtájéL<oztatás

III. sz. melléklet: Feladat leírás (2. fejezetkozbeszerzési műszaki leírás)

IV. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv és szakmai qánlat
V" sz' melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
VI. sz' melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. $ (3) d) tekintetében (szakemberek)
VII. sz. melléklet: Beszedési megbízás teljesítésérevonatkoző hozzájárulás, felhatalmaző
nyilatkozat a Kbt. 99.s (1) bekezdése alapján
VIII. sz. melléklet: Biztosítási kötvény
IX. sz. melléklet: Teljesítésibiztosíték
X. sz. melléklet: Útmutató aváltoztatások. vállalkozói követelések kezeléséhez és a
szerződés módosításához

III. A Megbízott tevékenységéneka kezdete
A SzerződéS azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláitták.
A Megbízott munkáját a Szerződés hatályba lépésétkövető első napon köteles megkezdeni'

IV. Teliesítésihatáridők
4.1. Szerződo felek megállapodnak, hogy aMegbizott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységéta III. pontban megjelölt időponttól kezdődően előreláthatőlag 22 hónapig, de
legalább, ill. legkésőbb a Megbíző és a Projekt építésimunkáit megvalósító vállalkozó(k)
közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártálg
köteles ellátni.
A kivitelezés jótállási időszakára a mérnöknek a megbíző rendelkezésérekell állnia. A
projekt bármilyen okból való * a tervezett ütemezéstől eltérő * késedelme nem ad alapot a
szerződött áta|ány összegen felüli díj követelésre' sem Szerződéses' sem egyéb igény alapon.

A Megbízott feladatát a projekt során megkötésre kerülő projekt építésimunkáit
megvalósító kivitelezési szerződés(ek) szerződésszerű teljesítésének,a kivitelezés műszaki
átadás-átYételét követően, illetve a projekt zárőjelentésének a Közreműködő Szervezet áItaI
történő elfogadását követően a létesítményekutó- és felülvizsgálatával, azok előirásszerű
üzemelésével kapcsolatos ellenőrzések során történo képviselet, esetleges hibák, eltérések
feltérképezésénekmaradéktalan és sikeres teljesítésévelbezárultan köteles ellátni.
4.2.

4.3. Amennyiben a kivitelezés műszaki átadás-átvétele bármilyen okból csúszik, Megbízott
tobbletköltségre nem tarthat igényt. Az elfogadás napjától a Megbízott a projekt során
megkötésre kerülő kivitelezési szerzódésekben rÓgzített jÓtállási időszak végéig
rendelkezésre kell állnia. Megbízottnak közre kell műkodnie a projekt zárője\entésének
elkészítésében,
illetőleg a zárőjelentés véglegesítésesorán együtt kell működnie a projekt
során megkötésre kerülő kivitelezési szerzodés vállalkozójával' A Megbízott köteles eljárni
az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében is.

V. Vállalkozási díj' fizetési feltételek
5.l '
A megbízási drj: 41 441 50O.-forint + ÁF'A, azaz negyvenegymilliónégyszáznesyvenegyezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú
szerződés. A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a megbízási di1 85 %-a
EU és költségvetési támogatásból' valamint 15 oÁ-a önkormányzati önrészből kerül
ftnanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész flnanszírozása teljes
egészében a Megbízőt terheli.

5.2. A megbizási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységévelés szerződésszerú
teljesítésévelösszefuggő, azzaljáró költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az
esetlegesen a Szerződés teljesítésesorán létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő
felhasználási díjat is). Továbbá a megbizási díj taftalmazza azon hatósági eljárások díját és
illetékét, amelyekben aMegbízott a Megbízőt a.jelen Szerződéssel osszefliggésben képviseli'
illetve aMegbiző érdekébeneljár.
5.3. A

Megbízott felé történo kiÍlzetések forintban kerülnek átutalásra a Megbízott
Szerződésben meghatározott bankszámléi1ára. A Megbízott számlavezető pénzintézete és
számlaszáma : Budape st Ban]< Nyr1. 1 0 1 0 2093 - 15 7 5 5 8 0 3 -0000 0 0 0 6

5.4. A

Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáér1 a megvalósult fázisaihoz
igazodő esedékességgel és mértékben a teljesített és a Megbíző áLta\ leigazolt tevékenysége
alapjánjogosult a dijazásra. A teljes nettó megbízási díj teljesítésarányosan kerül kifizetésre
legalább naptári negyedévenként, a kivitelezésre vonatkoző szerződés megkötésétől számítva.
A teljesítményarányos díjra annak arányában jogosult a Megbízott számléú.benyújtani,
amilyen arányban a projekt előrehaladt a teljes megvalósuláshoz képest (mérföldkövek).
Ennek mérésea projekt költségvetése és a teljesített (átvett' leigazolt teljesítéssel rendelkező
rész) értékatányában valósul meg. Ennek megfelelóen az aktuális szám|a olyan mértékű
lehet' amilyen arányban a projekt előrehaladt az e1őző számla benyújtása óta.

A kifizetések utólag, a 4. sz. mellékletben foglalt Pénzügyi ütemterv - mely a létesítmény
megvalósítását végzó kivitelező vállalkoző ütemtervének megfelelően később pontosításra
kerül - szerint tör1énnek, minden esetben a szerzódésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számlák és meliékletei Megbíző áItalikézhezvételétő|számítottan. A kifizetések pénzneme a
5.5.

forint. Amegbizási díj kifizetése a Kbt. 305. s (3)-(5) bekezdésével összhangban tör1énik

5.6. Megbízott számIái a Kbt. 305. s (3)-(5) bekezdésében' a 2007-2013 programozási
idoszakban az Eurőpal Regionális Fejlesztési Alapból, az Eurőpal Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származő támogatások felhasználásának rendjéről szolő 412011. (I. 28.)
Korm. rendeletben, a 2003. évi XC[. törvény 36lA. $-ban és az 1992. évi XXXVIII.
törvényben fog1altaknak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre.
számlázás rendje: A Kbt. 305 $ (3) bekezdésének c) pontja szerint jogosult a
Megbízott számlá;ának kiállítására, amelyet a Kbt. 305 $ (3) bekezdés i) pontjának
figyelembe vételével aMegbíző a szám|akézhezvételét követő 45 napon belül egyenlít ki. A
Kbt. 305. $ (3) bekezdés f) pontjának teljesítésétkovetően a Megbízott jogosult a g) pont
alapján a teljesítésénekfennmarado összegérol szőIő számla benyújtására' amelyet a Megbízó
a szám\a kézhezvételétkövető 15 napon belül egyenlít ki. A számla teljes értékének
kiegyenlítése a szállítói finanszírozás alapján tervezetten I5oÁ mértékbena Megbizo áLtal
közvetlen kifizetéssel, míg a fennmaradó (maximum 85%) összeg a Közreműködő Szervezet
bevonásával és az általa jóváhagyott kifizetési kérelem alapján, átutalással történik.

5.7.

A

5.8. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, aZaZ csak olyan számlát
Íbgad be a Megbizó, amelyik befogadására a magyaÍ jog szabályai szerint jogosult. A
telj esítési gazolásnak a számla mellékletét kell képeznie'
5.9. A számla kiegyenlítése során a Kbt' 305. s (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevoi
számlarész vonatkozásában a Felek az adőzás rendjérő1 szóló 2003. évi XCII. törvény 3ólA
$-a előírásai szerint köteles eljárni. Ennek megfelelően a benyújtott számla mellékletétkell,

\

hogy képezze egy

a

kifizetés időpontjában érvényesegyüttes adőigazolás, Vagy a
vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adőzők
listá jában.

5.10. A szolgá\tatások
szerintjárnak el.

ÁFA

hrtaImára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabáIyok

a jelen szerződésJ' száműmellékletében a Kbt. 305. s (6) bekezdése szerinti
feltételek teljesülésének esetére beszedési megbízás teljesítésérevonatkozó feltétel nélküli
hozzájárulását, felhatalmaző ny|latkozatát ad1a a pénzforgalmi szolgáItatojának, azaz a
Megbízott a szerződés mellékletétl<épező hozzét1árd'ás, illetőleg felhatalmaző ny|latkozat
alapján beszedési megbízást nyújthat aMegbíző fizetési számlája terhére.
5'11" Megbíző

VI. A Szerződés biztosítékai

6.1. A. Megbízottat a jelen Szerzodésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának késedelmes teljesítéseesetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A
Megbízott egyes kötelezettségei elvégzésénekhatáridejére a jelen szerződésben, illetve annak
mellékleteiben meghatározott határidők, valamint az egyes feladatokra a Megbízo és
Megbízott között a szorződés teljesítése során előzetesen, írásban megállapított határidők az
irányadók. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértékea késedelem
minden naptári napja után a nettó megbízást d4 7 oÁ-alnap. Megbíző legfeljebb a késedelem
kezdetétől számított 30 napra jogosult késedelmi kötbér érvényesítésére.
6.2. Megbízott hibás teljesítéseesetén Megbízó hibás teljesítési kotbérre jogosult. Hibás a
teljesítésamennyiben Megbízott a Szolgáltatást nem a szerződésben foglaltaknak
megfelelően teljesíti. A hibás teljesítésikötbér mértéke minden egyes naptári napra a nettó
megbízási dij l %-a. A hibás teljesítési kötbér a hiba kijavításáig, de legfeljebb 30 napig jár.

6.3' A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles aMegbizási díj 5 oÁ-ának
megfelelő összegű teljesítésibiztosítékot nyújtani aMegbízőnak (Kbt. 53lA. (6) bekezdés a)
pontja alapján). A teljesítésibiztosítéknaka Megbiző és a Projekt építésimunkáit
megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási, szerződés(ek)ben rcgzitett jótállási
kötelezettség időtartamának Lejártáig kell hatályban maradnia" Amennyiben ez esetlegesen a
szerződéskötéskor nem ismeft, űgy a szerződés megkotésétől számított 22 hőnap időtartamra
vonatkozó biztosítékotkell a Megbízottnak benyújtania. A szerződésszegés alapján
érvényesítenikívánt lehívás mér1ékea }degbíző kizárólagos jogköre. A biztosítékátadása
előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető a Megbízott részére.Amennyiben a szerződés
teljesítése alatt a biztosítékahatáLyát veszti, Megbízott haladéktalanul köteles új biztosítékot
átadni a Megbízőnak. Amennyiben a Megbízott nem ad új biztosítékot'Megbiző elállhat a
szerződéstől. A Teljesítési Biztosíték, jelen Megbízási szeruődés bármely pontja alapján,
lehívással történő csökkentése esetén, Megbízott köteles azt a lehívás mértékével
kiegészíteni,a lehívást követő 8 munkanapon belül.

6.4. A

jelen szerződésben meghatározott, vagy a Megbízott ajánlatában vállalt bármely
feladat nemteljesítése esetén a Megbíző jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal

felmondani és a teljesítésibiztosítékotérvényesíteni,melynek mértékea nettó megbízási díj 5
oÁ-a. A feladat nemteljesítésénekminősül a meghatérozott időpontban teljesítendő
Szo|gáltatás elmaradása esetén (pl. konkrét eseményekhez kapcsolódó, azzal összeftiggő
feladatok) a késedelem, egyéb feladatok tekintetében amennyiben a Megbízott a felada|
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ellátásával 30 napot meghaladó késedelem, vagy hibás teljesítés esetén ha a hiba kijavítására
nincs mód, yagy a hiba kijavítására 30 napig nem kerül sor.

6.5.Amennyiben a hibás teljesítésiés a késedelmi kotbér együttesen eléri a nettó megbízási
dij Isyo-át, aMegbízőjogosult a szerződés azonnalt hatállyal felmondani
6,6.A Megbízó kötbéren túli igazolt kárának megtérítésétis követelheti.
6.7. A Megbízott köteles olyan szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, amelyik évenként
és káreseményeként eléri a 4] m1lliő forintot, és jelen szerződésre vonatkozik, Vagy arra is
kiterjesztésre került. A kötvény másolata jelen szerződés mellékletétképezt.

6.8. A Megbízott a szerződés megszűnésévelegyidejűleg jólteljesítési biztosítékot köteles
adni a megbízási d4 1 %-ában a kivitelező áIta| vállalt jótállási időszakra vonatkozóan.

VII. Értesítések

A Í'eleknek a Szerződés szerint egymáshoz irtézendő kozléseiket az alábbi személyek részére,
az a\ábbi címre kell eljuttatniuk, ezen személyek egyben a Felek kapcsolattartásra kijelölt
személyei:

A Megbízott részére:
Szervezet: UTIBER I(özúti Beruházó Kft.
Címzett: Bata Péter fomérncjk

Cím: 1 1 15 Budapest, Csóka u. v -I3.
Telefonszám: 06_ 1 -203 -05 5 5
Fax:06-1 -203-7 607 E-mail: bata@utiber.hu

A Megbízott részére:
Szervezet: UTIBER Kozúti Beruházó Kft.
CimzetÍ: Csőke Sándor projektvezeto Mérnök
Cím: 1 1 15 Budapest, Csóka u. ]-l3.
Telefonszám: 06- 1 -203 -0555
Fax:06- I -203-1 601 E-mail: csokes(Outiber.hu

A Megbízó részére:

Szerv ezet: Kondoros Nagyközség onkormá nyzata
Címzett: Dankó Béla Polgármester
Cím: 5553 Kondoros, Hősok terc 4-5.
Telefonszám: 06-66-5 89-3 00
Fax: 06-66 -589-302 E-mail: polhi(dkondorosiktv.hr,r

VIII. Egyéb különös

\.
'

feltételek

8.1.

Megbízott eleget kell tegyen a fenntartható fejlodés követelményének.
Ennek érvényesítéseérdekébena teljesítéssorán különösen figyelembe

alábbtakat:1,,1ll
- Minden szükséges dokumentumot, cselekvési tervet, írott belső
kellnyomtatni, és ahol nem éttelemzavaró, ott kétoldalasra

kell venni

aZ

éS külső anyagot újrapapírra

I

{.t

-

A koordinációs ülések számát a szakmai

ajánlatban a szükséges, de elégséges szintre kell

l<orlátozni.

- a jegyzőkönyveket beszkennelve kell továbbítani a résztvevőkhöz, kérve, hogy azokat ne
nyomtassák ki.
- a dokumentációkból egy-egy példány kerülhet kinyomtatásra, újrapapíron, és ahol nem
értelemzavaró, ott kétoldalas formában
_ a szakmai qánlatában ki kell térni arra, hogy a rendszeres koordinációkat lehetóség szerint a
PIU ülésekkel azonos napra szervezzék.
- a koordinációs megbeszélésről egy oldalnál nem hosszabb jegyzőkonyv készülhet, a
konkrétumokat és részleteket az építésinaplóba kell leírni.
- az írásos kommunikáció elektronikus formában történhet, úgy, hogy az e-ma1l-ekről mindig
visszaigazolást kell kérni.
- nyomtatott formában csak a véglegesített dokumentum jelenhet meg

A Megbízott tevékenységéta FIDIC ,,ÉpítésiMunkák Szerződéses Feltételei Megbízó
áItal Megtervezett Magas- és MélyépítésiMunkákhoz'' vagy ,,A Vállalkozó áItal
megtervezett gépészeti- és villamos berendezések tervezése-építéseszerzódéses feltételei''
dokumentumában rogzített előírások szerint végzi. A Megbízott a Y áltoztatásokra vonatkozó
jóváhagyási jogköreit aMegbízojóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét
képező Utmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói kÓvetelésekhez és a Szerződés
m ó do s ít it s áho z szerint.
8.2.

A

Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik

a

közösségi támogatás vagy a
társfinanszírozoí támogatás tekintetében a Megbízó valamennyi visszafizetési kötelezettsége
8"3.

vonatkozásában, amennyiben az aYá||alkozőnak felróható bármely okból következik be.

8.4. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és aZ
áIlamháztartásról szőIő 1992. évl' XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenorzo szervezetek
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján

megkötött szerződések teljesítésétrendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály
szerinti információ megadása :ÜLzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
8.5.

A Szerzodés valamennyi fél általi aláirásávallép hatályba.

IX. Szerződési példányok
A jelen Szerződés 6 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót,
Megbízottat, l példány a Közreműködő Szervezetet illeti.
Kondoros, 201

1. szeptember 9.

FŐ#d ffi€:t'

lü/5 Bp., Rumbach Sebespón

t4"

2 0

'.

1"

|, "s'z:Rjember

lL''T"lBnR Kft.

2

pé|dány a

9.

KEmÉNY
Kondoros Nagyk
Megbízó

Megbízott

"iu*

Dankó Béla

UTIBER Kft., nrint vezető cég képviseletéberr:
Lárryi György

polgármester

űgvvezető igazgaÍő

képviseletében:

flGffiT
22.

{&noorod

rÍ \lJ
tl
r, /:

\

L SZ. MELLEKLET

ÁlralÁNos SZERZouÉst rnlrÉrel-nK

ÁrrA.rÁnos SZERZÓnÉsEs r'nrrÉrELEK
TARTALOM

PREAMBULUM

B-8

MEGHArÁnozÁsot< ÉsÉnrprvpzÉs
z' ÉnrpsÍrÉspr
ÉsÍnÁsgprt rcÖzl'Ésnr

B-8
B-9

1.

a nnpcnÍzÓ
:.

+.

loctt

ÉsxÖrr..Lrzr'TTsÉcBt

ÁrrarÁNos Jocor ÉsrÖrELEZETTsÉcEr
rÁlÉr<ozrarÁs

s.vpcnÍzÓpcyÜrruÚr<ÖoÉsr rÖrprpzprrsÉcB

B-9
B-9
B-9
B-9

a MpcgÍZoTT JoGAI ÉsxÖrpLEZETTSÉcEI
o. ÁlrerÁxo s rÖrELEZETTs Écpr
7. MAGATRRrÁst ÉsÖsszppÉruHerErlBxsÉcrszagÁ]-yoKB-g

B-9
B-9

8.

B-10
B-10
B-10
B-10

INFoRMÁctÓxvÚlrÁs
9' DoKUMpxrÁcIÓ ÉstvtÚszaKl TERVEK
10. BIZTosÍrÁs
t

t.

rÖznpvÚrÖoor

r'prszpRpI-Éspr
irapcvÁt'rozrarÁsa

És

tz. l't<ÖznpuÚt<ÖnŐr
B_10
p'prprossÉcp
az IcÉxyBE VETT t<ÖzRnvŰr<ÖoŐrÉnr B-t t
13. A MEGBÍzotr
A SZERZODES TELJESITESE

NYlI-vÁxranrÁsot<
ts. rÖzgpxsŐ rprpxrÉspr ÉszÁnÓlprBxrÉs
16' A JELExrÉspr ÉspcyÉB DoKUMENTUMoK lÓvÁHacyÁsa
17 . A sZERZŐpÉs sonÁx rÉszÍrprTJELENTÉsErHpz És
D oKUMENTUMoKH oz pŰ zor>Ő rocot<
ts" r'zp,rÉs
19. A MEcvÍzott ranrozÁSAINAK VISSZAFIzprÉsE
20. A szEnzooÉs vÓoosÍrÁsaI
14.

szgpzÓnÉsszpcÉs Ésa szppzonÉs uncszÚxÉsn

2|. SZERZÓpÉsszpcÉs
zz. rÉspoELMES rprrpsÍrÉs

A szpnzŐoÉs n'prvtoNoÁsa a upcnÍzÓ nÉszÉnŐr
24 . A szpxzooÉ s rprvoxlÁsa N4pceÍzorr nÉszÉnŐr
zs' rÁnraraNÍrÁs
26. VIS MAIOR
23'

a.

vrrÁx nrxopzÉsn,
AvtrÁr RpNppzÉSE: IRÁxyaoÓ roc

27.

B-11
B-11
B-11
B-11

B-12
B-12
B-12
B-12
B-13
B-13
B-13
B-13
B-14
B-14
B-14

B-14
B-14

\

PREAMBT]LTJM
1.

Meghatározások és értelmezés

A Szerződésre a következő meghatározások vonatkoznak:
Kbt.: a közbeszerzésekről szőIő 2003. évi CXXIX. törvény.
1.1.

Közreműkiidő: a Megbízottnak a jelen szerződés mellékletét képező szakértoi listában

és

Ajánlattételi nyilatkozatbair megielölt képviselői, alkalmazottai,megbízottai, alvállalkozói.
Megbízó: a Különcjs szerződésl, feltételekben elcként meghatározott személy.
Pénzügyi ütemterry: az aZ ütemterv, amely a Megbízási díjat a kivitelezés egyes fázisaira
meghatérozott díjtételekrelebontja. A Megbízott szám|ázási rcndjét (pénzügyi ütemtervét) a
jelen szerződés IV. melléklete tuLa1mazza. mely a létesítménymegvalósítását végző
kivitelező vállalkozó ütemtervének megfelelően később pontosításta kerül. A melléklet
me gválto ztatás a nem minő sül szer ző désmódo s ításnak.
Projekt: a Különös szerződési feltételek preambulumában ekként meghaÍározott beruházás.
Mérnök-műszaki ellenőr: a Megbízóval kötött szerzodés alapján a Projekt
megvalósításának érdekébenkötött szerződések műszaki felügyeletéért felelos természetes
vagy jogi személy. A Mérnök-műszaki ellenőr a szerződés teljesítése körében teljes körűen
el1ar a Megbízó nevében, az aIább megjelolt körtől eltekintve, amely esetekben be kell
szer eznie a Me gbíző e ő zet e s írás b e i ho zzáj árulás át
* joglemondás'
- vitás jog elismerése,
- egyezségkötés,
1

1

:

'pénz átvétele,

-

aMegbízott által kifogásolt utasítás megerősítése,

a Szerződés módosítása'
* a Szerzódés megszüntetése
- Szerződés létrehozása.
Szerződés: a Különös szerződési feltételek és annak valamennyi melléklete.
Szolgáltatások: a Megbízott á|tal a Szeruődés alapján és arra tekintettel teljesítendő
feladatok, valamint a Megbízott éLLtaI a Szerződés alapján nyújtott, valamint közvetlenül vagy
közvetett módon keletkezett valamennyi szolgáltatás.
Teljesítési időszak: A Megbízott által a Szerződéssel vállalt beruházás elvégzésének
periódusa.

Megbtzott:

a Külonös

telj esítéséreköteles

fel.

Megbízási díj: a Különös
r.2.

szerződési feltételekben ekként meghatározott, Szolgáltatások
szerzodési feltételek V. pontjában ilyenként megjelölt összeg.

A szövegösszefliggés függvényében aZ egyes szám

magában foglalja a többes számot is,

és fordítva.

1.3. Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiség
nélküli társaságok' gazdálkodó szervezetek is értendők.

1.4. Ha a Szerződést egynél több nyelven is aláírják, akkor a különböző nyelven aláírt
változatok közötti ellentmondás esetén amagyar nyelvű váItozat az trányadő. A Megbízott és
a Megbiző közötti írásbeli kommunikáció nyelve - amennyiben a jelen Szerződés másként
nem rendelkezik - a magyar.

\

A

Szerzodés fejezet címei és alcímei csak a könnyebb eligazodást szolgáIják; a
Szerződés értelmezésénélfigyelmen kívül hagyandók.

1'5.

1.6. Amennyiben a jelen Szerződés eltéroen nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendő.
2.

Értesítésekés írásbeli közlések

2'I. A Megbízóval töfténő kommunikáctőban, és az egyes feladatok elvégzésesorán az
elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése során a dokumentálás

elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziők kerülnek
kinyomtatásra, amelyet személyesen Vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerződési
feltételekben meghatározott címére.Amennyiben a felek egymásnak faxszámot is megadtak,
ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető' A tér1ivevényesajánlott levél a feladása utáni
ötödik napon akkor is átvettnek minőstil, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át.
Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a Szerződés fedőlapon szereplő
elnevezésétés számát

2.2' Amennyiben a Szeruődés szerint valamely értesítésvagy más írásbeli dokumentáció
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betar1ottnak tekintendó, ha azt a haÍáridő utolsó
napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták.
2.3.

A

napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot

adó esemény napJén követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem magyarországi

munkanap, ahatártdő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le.

a

Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést,
hozzét1étrulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell

2.4. Eltérő rendelkezés hiányában
loglalni.

2.5. A' szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkülírásban meg kell erosíteni.

A MEGBÍzÓ

loctt

ÉsrÖrELEZETTsÉcEI

Áttalános jogok és kötelezettségek
A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket
megadja és részt vehet a Megbízott áItalkezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen
túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szolgáltatások teljesítését.
3.

4.Tájékoztatás

4'L A

Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részérea Szerződés
teljesítéséhezszükséges és rendelkezésére á11ó információkat és/vagy dokumentáciÓt. A
Megbízott köteles az igy kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a
Megbízónak.

4.2. A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Tervezovel a Szerződés
teljesítéséhezszükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utőbbi indokoltan
kérhet tőle.
5.

Megbízó együttműködési kötelezettsége

5.1.

A Megbizó aSzerződés teljesítéseérdekében együttműködik

a

Megbízottal.

A MEGBÍZDTT JOGAI ÉsxÖrnLEZETTSÉcnI
6.

Általános kötelezettségek

6.1. A Megbízottnak szakcégtőI elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai
gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szerződésben vállalt feladatait. A Megbízott köteles
minden, szakcégtől á|talában elvárhatÓ intézkedéstmegtenni a Projekt határidőre torténő,
műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdasásosabb megvalósítása érdekében.
6.2. A Megbízottnak be kell tartania a Megbíző által adott utasításokat. Ha a Megbizott
megítéléseszerint az adott utasítás túllépia Szeruődés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen
vagy jogellenes utasítást ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott
utasítás kézhezvételétőIszámított 8 napon belül értesíteniekell a Megbízót, feltárva az adott
utasítással szembeni fenntar1ásait. Amennyiben a Megbíző aZ utasítást a Megbízott
értesítésébenfoglaltak ellenére megerosíti, a Megbízott - jogszabályi kivételektől eltekintve köteles az adott utasítást végrehajtani.
6.3. Ha a szerződésben vállaltakat Megbízottként több különboző, önálló személy látja el,
azok feielőssége a Szerződés teljesítéséértegyetemleges. A jelen Szerződés értelmében a
képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni
valamenny í, a Megbizotti oldalon ál1ó személy képviseletében.
7

.

Magatartási és Ö sszeférh etetlens é gi szab ályo k

7.1' A Megbízottnak mindenkor lojálisan, szabnája etikai és egyéb szabáLyat szerint,
megfelelő diszkréciót tanúsítvakell eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget annak
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.
1.2. A Megbízott és valamennyi Közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a
Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi informáciÓ, megoldás, adat és
dokumentum vonatkozásában a Szerzodés időtartama alatt és annak teljesítéserrtán.
Amennyiben a Megbíző nem ad1a előzetes írásbeli hozzájátulását, - jogszabáIyban előirt
kötelezettség kivételével - Sem a Megbizott, Sem Közreműködői nem közölhetnek a
Szerződéssel kapcsoiatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel ill' nem
hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője aSzeruődés keretein kívül
nem hasznáLhatja fel a Szeruődés teljesítésecéljából készítetttanulmányokat, terveket, aZ
elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.

1.3. A' Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely
sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbizőval szembeni kötelezettségei teljesítését.E
rendelkezés megsér1ése esetén a Megbíző jogosult a Szerzódést - a Megbízottal szembeni
kártérítésikötelezettség nélkül - azonnali hatállyal felmondani'

].4. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében,hogy
megakadályozza Vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszéIyeztetik a Megbízott vagy I(özreműködői részérő|a Szerződés objektív és pártatlan
teljesítését.Ennek keretében aMegbízott - ajelen Szerzodésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt
egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált

Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen
összeferhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul ér1esíteni kell a Megbizől

] '5.A Megbíző megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elháritására tett intézkedések
megfelelőek- e, és előírhatj a további intézkedések me gtételét.
7'6.Amennyiben a Megbízott az osszeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
szünteti meg, a Megbíző jogosult a Szerződést - a Megbízottal szembeni kár1érítési
kötel ezetts é g né lkül - azonnali hatáIly al fe lmondani.
7.7.A Megbízott és Közreműködője a Projekttel kapcsolatban csak a Szerződ,és keretein belül
működhet közre. A Szerződés hatálya alatt a Megbízott és Közreműködői nem végezhetnek
olyan ijz\eti, gazdasági tevékenységet,amely során kapcsolatba kerülnek a Projekt
kivitelezésében,megvalósításában közreműködő vállalkozókkal, szállítókkal vagy azok
bármelyik alvállalkozójáva|, egyéb közreműködőjével. Amennyiben a Megbízott vagy
Közreműködői a vállalkozőt, száLlítői .qánlat Megbízó részétetörténő benyújtásakor, a
Szerződés vagy a vállalkozási, szállítási szerződések aláírásakor az előbbiekkel üzleti
kapcsolatban állnának, azt kötelesek írásban aMegbízőnak bejelenteni és aMegbízo kérésére

azt haladéktalanul megszüntetni. Megbízott Sem a vállalkozőtő|, szállitőtő|, Sem

aZ

semmifajta előnyt' szolgáItatást nem fogadhat
alváIlalkozóktól vagy egyéb közreműködőktől
el, és ezen rendelkezéseket köteles a Közremuködőivel is betartatni. A jelen pontban
foglaltak megsértésesúlyos szerződésszegésnek minőstil, amelyre tekintettel a Megbíző
jogosult a Szerződést a Megbízottal szembeni kártérítéSikötelezettség nélkül azonna|i
hatállyal felmondani.
8.

Információnyújtás

A Megbiző kérésérea Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a
szerződésben foglalt kötelezettségérol. A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos
fontosabb eseményekről, nehézségekrol - a rendszeres írásos jelentésein túlmenoen is folyamatosan tá1ékoztatja a Megbizőt. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a
Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni.
8.1.

8.2. A Megbízott a Megbíző igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve
részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbiző által készítendő jelentések, tájékoztatők
összeállításában'
8.3. A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekorköteles a Projektre vonatkozó valamennyi
tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak.
9.

Dokumentáció és műszaki terryek

A Megbízottnak a kivitelezési dokumentáciőt a Megbíző számára

elfogadható, általánosan
rendszereket
ellenőrizze,
figyelembe
elfogadott és elismert
alkalmazvakell
véve a legújabb
tervezési szakmai szokásokat. A dokumentációt a Mérnök-múszaki ellenőr hagyja jóvá.

l0. Biztositás

A Megbízott a Szeruődés fennállás a a|att a Megbiző felhívására haladéktalanul köteles
aMegbíző felé igazolni a Szerződés tárgya szerinti tevékenységikörre ldterjedő, a Ktilönös

l0. 1 .
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I

szeTződési feltételekben meghatározott összegű, a Különös Szerződési Feltételek mellékletét
képező felelősségbiztosítása folyamatos fennállását.
A Megbízottnak a jelen pont szerinti felelősségbiztosítással a Szerzódés egész időtartama
alatt rendelkeznie kell. Ha a szerződés teljesítése alatt a Megbizott felelősségbiztosítása
megszűnne, erről köteles írásban értesíteniMegbízot, valamint iÚ, a megszűnt
felelősségbiztosítással azonos értékű,keretösszegű biztosítást kötni, a felelosségbiztosítás
megszűnésének napjával egyidejűleg. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségének nem
tesz eleget' úgy Megbízó jogosult a szeruődéstől elállni.
10.2. A Megbízottnak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvényről és a biztosítási díj
rendszeres fizetéséről szőIő igazolást, amint afta a Megbízó felszólítja.
11.
1

Közreműködők

1.1.

A

és felszerelések

Megbízottnak biztosítania kell Közreműködői

számára azon eszközöket

és

felszereléseket, amelyek leginkább elosegítik a szerzódés hatékony teljesítését.Bármilyen
személy vagy eszköz bevonása a teljesítésbecsak a magyaÍ jogszabályok szerint (azoknak
megfelelően) lehetséges és ezen belül is kiemelten kell vizsgálni a Kbt.-nek való rrregfelelést. Ezen
pont teljestilésééfta Megbízott a felelős.

Í2. A Kőzreműkö dők megv á|toztatás a

A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváliagyásával és a Kbt. rendelkezései
szerint váItoztathatja meg a szerződés teljesítése körében eljáró Közreműködőit. E
12.1.

rendelkezés megsértésesúlyos szerzódésszegésnek minosül és a Megbízonak a Szerződéstől
történő, a Megbízottal szembeni kár1érítésikötelezettség nélküli elállására ad okot.

12.2. Amennyiben a Megbízó megítéléseszerint valamely Közreműködő a szerződés
teljesítésétnem megfelelően végzi, vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor
is, ha cselekménye Vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem
értékelhető, továbbá, lra kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban,
indoklással kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbizott haladéktalanul
köteles a kérésnekeleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közremúködő
megfelelő pótlásáró1.

A

helyébe lépo másik Közreműködőnek legalább ugyanolyan
képesítésselés gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott Közreműködőrrek
12.3.

Közreműködő

kellett rendelkeznie.

A

Közreműködo leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmertilt költségeket
Megbízottnak kell viselni'
I2.4.

l2.5. A Közreműkö

dő a szerződés teljesítéséheztovábbi Közreműködőt

a

nem vehet igénybe.

A Megbízott felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért
Megbízott felelős l(özreműködői magatar1ásáért és cselelrményeiért, mintha azok a
Megbízott magatartása vagy cselekedetei 1ettek volna. A Megbízónak valamely
i(özreműködo igénybevételéhezadott hozzé4árulása nem mentesíti a Megbízott a Szerződés
13.

A

szerinti kötelezettségei és felelőssége aló1.

I

A sZEp<ZonÉ s rELrpsÍrÉsn
14.

Nyilvántartások

l4.1. A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a tevékenységével
kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában.

A

tevékenység teljesítésévelkapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől
számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nytlvárfiartás részét
képező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kotelezettséget ír elő, a törvényben
megjelolt időtartamon át) meg kell őrizni. A nyilvántartások megőrzésének elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

I4.2.

14.3. Mind a Szerződés időtar1ama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama
lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az AIIami Számvevoszék, a
Kormány által krjelölt belső ellenőrzési SZeÍv' a Kormányzati Ellenorzési HivataI, az 1992.
évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei a Kincstár, a Kohéziós Alap
Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a KEOP Irányító Hatóság, a
KEOP Közreműködő Szervezet, a kiflzető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásrol
szóló i 992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes e|lenőrzó szeryezet
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások,
számlák, a mű megvalósítását igazolő okmányok, bizonylatok helyszínen tör1énő ellenőrzését
vagy rendelkezésre bocsátását'
vagy könyvvizsgáIatát, azokről másolatok készítését
15.

Közbenső jelentések és zárójelentés

15"1' A MegbízottnakaSzerződés teljesítése során jelentéseket kell készíteni.A jelentéseket
olyan formában kell ellcészíteni, ahogy azt aMegbiző kéri.

I5.2. A Szerződés Teljesítésiidőszakának vége előtt a Megbízottnak zárőjelentést kell
osszeállítania. Amennyiben alkalmazhatő, a zárőjelentés mellé kritikai tanulmányt kell
mellékelni azokról a jelentős problémákról, amelyek a tevékenység megvalósítása során
felmerültek.

l6. A jelentések és egvéb dokumentumok jóváhag-vása

16.1.

A

Megbízó

dokumentumok

j

a

Megbízott áItaI összeállított és elküldött jelentések és egyéb

óváh agy ásáv al i gazolj a azok

S

zer ző dé snek val ó me

g fe

lel

és

ét.

16.2. A Megbízónak akézhezvételtől számított 30 napon belül értesítenie kell a Megbízott a
részéreküldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntésérol' Elutasítás esetén
döntését indokolni köteles' A zárőjelentés esetében a fenti határido 60 nap. Ha a MegbízÓ
határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott
kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megbízó az írásbe|i kéréskézhezvételétőlszámított 45
napon belül sem tájékoztatja a Megbízott észrevételérőI,a dokumentumokat és jelentéseket
elfogadottnak kell tekinteni.

16.3' Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó
módosításoktól függően hagy jővá' aMegbiző a kért módosítások végrehajtásárahatáridőt ír
e1ő.

\

IJ. ASzerződés során készítettjelentésekhez

és dokumentumokhoz

fíiződő jogok

1].L Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek,diagrammok, rajzok,
specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és aZ ezeket
alátámasztő nyilvántartások, amelyeket a Megbízott a Szerzödés teljesítése során állított
össze, készítettel vagy jutott a birtokába, aMegbízó kizárólagos tulajdonát képezik' A
Megbízottnak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe
tafioző minden dokumentumot a Megbízó részére.A Megbízó a terveket és a tervek alapján
elkészült létesítményeketszabadon átalakíttathat1a és átépíttetheti. A Megbízó előzetes
írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbizott a Szerzódés teljesítésesorán összeállított, készített
vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhat1a fel a Szerződés teljesítésétoleltérő
célra' Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak aIap1án esetlegesen megillető jogdíj és
egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékéta felek a Megbízási díj
me ghatár o zás áná| ki fej

ez

ett
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17.2. A Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra harmadik személyek részérenyújtott szolgáltatások során a Megbíző
előzetes írásbe1i jóváhagyása nélkr-il.

17 . 3. A Szerződés teljesítése során keletkező bétrm1lyen szellemi alkotáshoz fuződő (szerzót
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbíző kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a
Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhalja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok
ellenér1ékéta felek a Megbízási díj meghatározásánáI kifejezetten figyelembe vették.

18. Fizetés
18.1.

A

díjfizetésesetén követendő

eljárásról a Különös

szerződési feltételek rendelkeznek.

A

Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a
Megbízó számláját a bankja megterhelte' Amennyiben a Megbízó a ktszámlázott összeg
bármely részétvitxja és erről a Megbízott értesíti,a Megbízo további tqékoztatást vagy
javítást kérhet, amelynek a Megbízott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési
18.2.

haÍáTidő az (adott esetben új) számla elfogadásától újrakezdődik.
18.3.

A Megbízó a kifizetéseket forintban teljesíti.

18.4. A végszámla kifizetése - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik *
a Megbízottnak valamennyi SzolgáItatás teljesítésétőlés a Szolgáltatások befejezo ütemének

vagy utolsó részéneka Megbíző általi jóváhagyásatől fugg. A végszámla kifizetését csak
azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a zárőjelentést és azÍ a Megbízó
elfogadta.

A

események bekövetkezése és fennállása esetén a Megbízó a Megbízott
írásos értesítésével'részben Vagy egészben visszatarthatja (beszámitás alapján) a
Megbízottnak járő kifizetéseket Vagy lehívhatja a Különös szerződési feltételekben
18.5.

következő

me ghatár ozott telj esítési bizto sítékot:

a) aMegbizott valamely Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget;

b) bármely egyéb, a Megbízott érdekkörében felmerülő körülmény, amely a Megbízó
véleményeszerint akadályozza, vagy veszé|yezteti a Projekt vagy a Szeruődés eredményes
teljesítését.
19.

A Megbízott tartozásainak visszafizetése

19.1. A Megbízott az eztrányú felszólítás kézbezvételétolszámított 8 napon belül köteles
visszafizetni azon összegeket, melyeket aMegbízőtól a neki a Szerzódés szerint járó összeg
felett kapott.

19.2.Részletfizetés esetén a fizetés összege először a költségekre, azután akamatra,végül a
visszafizetendő összegre számolandó el.
19.3.

A Megbízó

a

Megbízottal szembeni követelését beszámíthatja bármely, a Megbízottnak

fizetendő összegbe.
20.

A Szerződés módosításai

A

Szerződés bármely módosítását kizéxőIag a Kbt. rendelkezéseivel osszhangban,
írásban, aSzeruődéssel azonos módon lehet megkötni.

20.1.

20.2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében ál1ó okból Yagy szeÍZodésszegésemiatt
szükséges, aváltoztatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie.

20.3.

A

módosított Szerződésre

a

Szerződésmódosítással

nem érintett valamennyi

rendelkezése megfele1ően irányadó.

A Megbízott köteles

írásban értesíteniaMegbízőt a Különös szerzodési feltételekben
megadott kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének,továbbá
b ankszám áj a számának me gvált ozásár ő|.
20'4.

1

SZERZoDÉsszpcÉsÉsa sZERZoDÉs vrpcszÚxÉsE
2t. Szerződésszegés
2l.1,.

A

fél szerződ,ésszegést követ el, ha nem teljesí ti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek

bárme1yikét.

2|.2. A feleket teljes körű kártérítésifelelősség terheli a Szerződés megszegéséér1.
szerződésszegés, amely esetében a Szerződ,és elállásra ad
lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.

2L3. Valamennyi olyan

22. Késedelmes teljesítés

22.l.Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott a késedelem minden napja után a Különös
Szerződési Feltételekben meghatározott mértékűkötbér megf,rzetésénekkötelezettsége
terheli. Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésrevonatkozó
rendelkezé se inek me gfel

el

ő a|kalmazását.

22.2. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó Vállalkozasi díj
20oÁ- át, a Megbíző - a Megbízottal szembeni káftérítéSikötelezettség nélkül - elállhat a
Szerződéstől vagy érvényesíthetia Külonös szerződési feltételekben meghatátozott teljesítési
biztosítékot.
22.3. AMegbízó érvényesíthetikötbér feletti kárának megtérítésére
vonatkozó igényétis.
23.

A Szerződés felmondása

Megbízó részérő|z

23 '1. A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megbízo a Megbízotthoz
íntézett nyi atko z att al fe m o ndhatj a a S zerző d é s t azo nnali hatáLly al, ha
1

1

a) a Megbizott szerződéses kötelezettségeit súlyosan Vagy ismételten megszegi (súlyosnak
minősül az a szerzodésszegés, amelyet a SzetződéS maga ilyenként jelöl meg vagy amely a
Proj ekt (határidő re tö rténő ) me gvaló sulását

v e

szély ezteti)

;

b) a Megbízott a Megbiző álta| megadott ésszerű határidőn beltil nem tesz eleget

a

felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére vagy a Megbízó által meghatározott határidőig
nem teljesítt aMegbíző áItaI adott utasításokat;
d) a Megbízott fizetésképtelennéválik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele
szemben, felfliggesztl gazdasági tevékenységét,beszünteti kifizetéseit;
e) jogerős eImarasztalő határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységétérintő
szabálysértésvagy bűncselekmény miatt;
0 más kcjzbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt Vagy aZ eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
g) a Megbízott nem biztosítja az előírt biztosítást, vagy a biztosító tevékenységiengedélyét
elveszítette vagy fl,zetésképtelennévált és a Megbízott haladéktalanul nem kot újabb
biztosítást;
h) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik' hogy a
Megbízott a munkát csak számottevő késésselvagy - a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött
méltányos határidő letelte ellenére is - hibásan tudja elvégezni.
i) a Megbízó érdekeit, különösen a projekt előrehaladását vagy a jó hírétsér1ő esemény
következik be, és arról Megbíző tudomást szerez.

23.2.
me

A

a

felmondási nyllatkozat csak

hatályosulása idején folyamatban

lévő fázis

gkezdésénekidőpo ntj át a vi sszamenole g szünteti me g a S zerző dést.

23.3.

A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás

esetén a Megbízott

nem tarthat igényt.
kárainak megtérítésére
24. Szerződ'és felmondása a Megbizott részéről
24.1. A Megbízott a Megbízó részéteküldött nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha a
Megbízó írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbizó által elfogadott teljesítésután
járó összegeket azok esedékesséválásátől számitott 180 nap eltelte után sem.

24.2.

A

hatá1yossá.

felmondás

a Megbíző áItali

kézhezvételtő| számított 90 nap elteltével válik

Felmonclás esetén a Megbízott költségére a Megbiző maga fejezheti be a Szolgáltatásokat.
v agy azokat harmadik személlyel elvé geztetheti.

24.3. A Szerződés megszűnésekor vagy aZ erre vonatkozó értesítéskézhezvételekor a
Megbízott azonnal és oly módon köteles befejezni a Szolgáltatások teljesítését,hogy az
ennek kapcsán felrnerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa'

24'4. A Felmondás esetén a Felek elszámolnak egymással és a MegbíZott köteles minden, a
projekttel kapcsolatban ná|a lévő adatot' iratot, adathordozót, címjegyzéket' stb., annak
készültségi állapotától függetlenül a Megbízónak tételesen átadni. Köteles továbbá minden
szükséges jognyilatkozatot megtenni a projekt Megbízói vagy más Megbízotti folytatása
érdekében.
25"

Kártalanítás

26.

Vis maior

25.I. A Megbízottnak kár1alanitania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megbízőt, annak
megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben,
amely
a) a Megbízott tevékenységébőlvagy mulasztásáből ered a szerződés teljesítésesorán, és
amely szabadalmakkal, védjegyekkel Vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos
jogszabályok, hatósági rendelkezések Vagy harmadik személyek jogai megsértésébol
származil< vagy
b) abból származtk, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a
Megbízó a Megbízottat ér1esítiaz 1lyen perekrol, igényekről, veszteségekről vagy károkról
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.

26.r. Egylk fél sem követ

el

szerzódésszegést, ha kötelezettségei teljesítésétvis maior

a|<adáIyozza meg' amely aSzeruődés aláírásának időpontja után kovetkezett be.

26.2. ,,Yis maior'' alatt értendők különösen

elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, földcsuszamlások, foldrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél
érdekkorénkívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak
k iküszöbölni'
26'3. Ha az egyI|< fél ,,vis maior'' miatt akadá|yoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében,hogy aZ akadáIyoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel
te lj e s íteni tudj a szeruő dé se s köte lezetts é geit.

26.4.Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére,azonnal értesíteniekell a másik felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban
másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését,amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható'
26.5. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik
félnek jogában á11 aSzerzódést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

\

A VITÁK RENDEZÉSE
21.

A viták rendezése; irányadó jog

2'7.I. AMegbízőnak és a Megbízottnak minden erofeszítést meg kelltennie, hogy békésúton
rendezzenek aSzerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
2'/.2. Ha vitás tigy merült fel, a szerződő felek írásban értesítikegymást a vitás ügyre
vonatkozó véleményükrol, valamint aZ általuk lehetségesnek tartott megoldásokról.
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés
rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésrea fél nem válaszoI a
megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz
lordulni.

27.3.Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal ősszeftiggésben, annak
vagy értelmezésévelkapcsolatban
megszegésével, megszűnéséve1, érvényességével
keletkezik, a Szerzódő felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
Budapest ntellett szervezettÁllandó YáIasztottBíróság kizárólagos dontésének,hatáskcjrének
azza|, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljárő
választottbitőkszitmahárom. Azel1érás során amagyr nyelvetkell alkalmazni.
27.4.

A Szerzodésre amagyaÍ 1og

az irányadó.
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amennyiben a Kbt. 305. $ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek -azaz Megbízó fizetési
kotelezettségét a Kbt. szabá|yainak megfelelően nem teljesíti- abban az esetben Megbízott
Megbízó
.........pénzforga1mi szolgáltatójánál vezetett
......számlaszám szerint meghatározott lrzetési számlája
terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be'
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X. SZ.

MELLEKLET Utmutatő

avőitoztatások, vállalkozói követelések kezeléséhezés a
szerződés módosításához

E'z a segédlet kizfuőlag a KEoP projektek megvalósítási fázlsában felmerüIő változtatási
eljárások és vállalkozói kovetelések esetében használható fel, de fontos megsegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerzodések teljesítése során szerzett tapaszta|atot,
amely nélkül nem lehet összetett' a kivitelezés időszakában jelentkező' néha jogi
szaki smereteket i s i génylő feladatokat me go ldani.

1.

A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési
szerződés teliesítésesorán

A

projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési
szempontból tör1énő megalapozottságának avizsgáIataaYáItoztatási eljárásokban, valamint
a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálf.a|anságok, és ebbol
adódóan a proj ektre biztosított EU támogat ás visszaflzetésének elkerülése érdekében.

A KSZ

összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Dontés,
Támogatási Szerzodés) foglalt, aZaZ a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a

Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki taftalommal. Az
elszámolhatósági vizsgáIaÍ során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei
ftnanszitozhatóak-e a projektre biztosított forrásokból: amenrryiben a projekt

alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmeriilő
tobblet költségek csak és kizárőlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egésze, Vagy egy része még rendelkezésre áII az építésiszerződés
koltségvetésében.IJgyanez vonatkozik arÍa az esetre, amikor a KSZ megítéléseszerint a
Megrendelő o1dalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontbó1 (előre nem
láthatóság) nem igazolják a YáItoztatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szoigáló
pótmunka elvégzését.

A

(Kr.) aa.$ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF
véleményénekbeszerzése előtt fentiek tekintetében csak elozetes jogi álláspontot ad. A
YáItoztatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatőságához szükséges a KFF
412011. (I.28.) Kormányrendelet

közbeszerzési-j

o

gi szempontú e gyetérto véleménye i s.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt muszaki tartalom
végrehajtásának felügyelete mtíszaki és pénzügyi szempontbó1. További feladata aZ
esetlegesen felmerülő vitás kérdéselr<tisztázása, a Megrendelői dontés előkészítése:a Mérnok
szakmailag vizsgá|1a meg a YáItoztatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka
műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán
felmerülő körülményeket.

2.
2.1

Yáltoztatási eljárás' Vállalkozói követelés - Tartalékkeret
Yáitoztatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése

Yáitoztatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC l3.l alapján Yáltoztatási utasítás
kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC Í3.2 a|apján Vállalkozói javaslat benyújtásával.
Továbbá a Mérnök Yá|toztatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3
alapján.

A FIDIC 13.1 alapján a Mérnök által kiadottYáltoztatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói
javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás
nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel\<apcsolatban a teljesítésre
I

I
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Vonatkozó határido hosszabbítási és/vagy többletköltség
alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

igénye keletkezik, a FIDIC 20'1

A FIDIC

13.2 és 13.3 d,apján a Vállalkoző által benyújtott Vállalkozói.javaslatban a
Vállalkozó részletes előterjesztést készít,amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a
vá|toztatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A YáItoztatási javaslatnak
tartalmaznla kell a Vállalkoző határtdő hosszabbítási és/vagy többletköltség igényétis' így
arÍa a FIDIC 20.1 alapján Vállalkozói követelést benyújtani már nem kell.

Nem keverendő össze a Yá|toztatási utasítás (FIDIC 13.1)' a Yáltoztatási javaslat
(FIDIC 13.2,13.3) és a Vállalkozői követelés (FIDIC 20.1):

- A

Vállalkozói követelés elsősorban nem műszaki tar1alomváltozással járó olyan rnunka
elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény' körülmény kiküszöböléséhez
szükséges a kivitelezés zökkenomentes folytatásának a céljából (pl.: szivatty'Úzás nagyobb
hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása;
helyszíni alappont áthelyezés stb').

- A

Vállalkozói kovetelés másodsorban, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alapján kiadott,
műszaki tartalomváItozásra irányuló YáÍtoztatási utasítás kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasítást a Mérnök jellemzoen csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes
műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak
Mérnök által kiadott YáItoztatási utasításról, amelynek azonban lehet a következménye
Vállalkozói követelés.

-

Yáitoztatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Yá|toztatási utasítás
kiadása v^gy a Vállalkozó á|ta| a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyújtott Változtatási
javaslat Mérntik általi jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés
benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbiilése,
munka elvégzése.

A FIDIC

20.1 alapján a Vállalkozói kiivetelés jogszerűségénekelőfeltétele, hogy
Vállalkozó a követelésére okot adó ktirülményt' eseményt Mérnöknek bejelentse
onnantól számitott 28 napon belül' hogy a kiirülményről, eseményről tudomást szerzett
vagy tudomást kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és
affa a FIDIC pontra történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt' hogy
várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetéséreés/vagy határidő hosszabbításra (pontos
ö

sszeg/határidő me ghat

ár

ozása nélktil) követelé st

fo g benyúj

tani'

A bejelentés után történik meg magának a követelésnek a benyújtása, amelyre 42 nap

vagy a Mérnök és a Vállalkozó közötti megállapodás szerinti határidő áll rendelkezésre.
A be.jelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket,
azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenkéntelkészíteni, azaz több bejelentés
ö s szefo glalását i s magáb a fo glalhatj a e gy követelé s.

A

F'IDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat aZ eseteket, amelyek
bekövetkezésekor a Vállalkoző, a FIDIC 20.1 alapján szabáIyozott módon, többletköltség
kifi zetéséreés/vagy telj esítésiidőtartam hosszabbítására lehet j ogosult:

L9
1'9
2.1
3.3
4'1

4.1,2

4.24

7.4
8.4
8.5
8.9

Tervek vagy utasítások késedelme
Hibák a megrendelő kovetelményeiben (Sárga F'IDIC)
A helyszínre való bejutás joga
A Mérnok utasításai
Kitűzés
Előre nem látható helyszíni körülmények
Régészet
Üzempróbák
Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása
Hatóságok által okozott késedelmek
Felfliggesztéskövetkezményet
Beavatkozás az átvételkori próbákba
Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC)
Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)
A jogrendszer váItozásai miatti kiigazítások
Vállalkozó 1oga a munka felfuggesztésére

(költség+haszon)
(költség + haszon)
(költség f haszon)
(költség + haszon)
(költség)
(költség)
(költség)
(költség)

(költség)
(költség + haszon)
10.3
(költség+haszon)
12.2
(költség+haszon)
12.4
(költség)
13.7
(költség)
16.1
17 '3-|1.4 A Megrendeló kockázati körébe tafioző események és azok
(költség, f, g pontokra haszon is)
következményei
(költség)
I9.4 Vis Maior következményei

2.2 Yáltoztatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a Mérnök, a
Megbízó és a KSZ részérő|
AYáltoztatás és a Vállalkozói ktivetelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök
vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkoző e|őzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse
KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, FI-n történő
megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Yáltoztatási javaslat vagy a Vállalkozói
követelés kidolgozása' Abban az esetben,ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint
kiadott YáItoztatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás kiadását
megelőzően kell megtartani.
Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális
egyeztetést, mivel olyan váItoztatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről
van szó, amelyek az áItalános tapasztalatal|< alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági,
sem kcjzbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Iiyenkor azonban jelentős a
I<ockázata annak, hogy a I{SZ-hez jóváhagyásra benyújtott véitoztatási javaslatot vagy
Vállalkozói követelést és azok támogatásból tör1énő kifizetésétKSZ elutasítja. Továbbá ilyen
esetekben KSZ_I nem köti a jováhagyásra az alábbi 2'2.2 pontban meghatározott határidő.

A

koncepcionális egyeztetés során a KSZ meg tudja vizsgálni, l'ogy adott projekt
szempontjából valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági Vagy
közbeszerzési problémát. Hangsúlyozando, hogy ekkor még nem áil rendelkezésre a
kidolgozott YáItoztatási javaslat Vagy Vállalkozói követeiés, így ezek hivatalos

jóváhagyásárolr vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a
projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alap1án KSZ csupán tájé|<oztatást, segítséget
nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a

Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos
me ghatár
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a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített
javaslat
Yáltoztatási
Vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser előtt, és azokat az alábbt 2.2.2 pontban meghatározott határidon belül el
egyeztetés elősegíti, hogy

tudja bírálni. A koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Yá|toztatási javaslatok vagy

Vállalkozói követelések elkészítéseés KSZ-hez ttirténő benyújtása után derüljiin ki'
hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozhat(l.

A KSZ által alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének
értelmében a Mérntiknek nincs joga a Yáltoztatásokat, valamint a Vállalkozói
követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni' azokhoz csak
hozzájáru|hat. Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a
Yá|toztatátsi javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki

tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatősága
érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási
utasítás eredménye, ald<or a követelést megelőzó Yáltoztatási utasítás kiadásához csak a
Megrendelő j óváhagyása szükséges.
(A pontos eljárásrendetrögzíti a 3. fuggelék folyamatábri1a.)

2.2.l

AYá|toztatási javaslat és a Vállalkozói követelés tafialmát az I. és a 2' fuggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jóváhagyási

határidők

A VállalkozőYáltoztatási javaslatát,Yálla|kozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől
történő l<ézhezvételétkövető, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját

jóváhagyásával és a Mérnök hozzé4árulásával együtt.

KSZ a

YáLtoztatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá tör1énő beérkezését
követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelő részéreelőzetes jogi álláspontját
kifejtve.

a

keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes
kézhezvételétkövetően, azonnal megküldi a KFF-nek.

Megrendelő

A

jogi

álláspontjának

KFF-nek a Kr. 44.$ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményekénttett

észrevételeialapján módosított dokumentumokat a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A
KSZ a módosított dokumentumok tartalmával töfténő egyetértéseesetén, azokat
jóváhagyj a (szerződés módosítás ellenjegyzése).

A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzésétkövetően Mérnijk
sorszámozva hagyja jővá aYá|toztatátsi javaslatokat és a Vállalkozói
követeléseket.

2.2.3

AYáltoztatások és Vállalkozói követelések elszámolása

\

Aváltoztatásokból eredo és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak
járó többletköltségek kiÍizetéseaszerződés tartalékkeretének terhére tör1énik. Ugyanígy a
tartalékkeret terhére történik az elfogadott kovetelés kifizetése is.

2.3

A tartalékkeret felhasználása

és a közbeszerzési

törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatározott feltételes osszegből ésivagy a13.6
pont szerinti napi díjas munkákból áIlhat. A Vállalkoző aján|atában szereplo Egyösszegű
Ajánlati Ar és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A
kivitelezés során a kltgazitásokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ar (alapja az
Egyösszegű Aj ánlati Ár).
Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben:

-

a fentebb már részletezettek alapján elszámolhatósági

kérdéstnem vet fel,

- a szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre |áthatő ok kiivetkeztében beállott'
valamelyik fél lényeges jogos érdekétsértő körülmény miatt van szükség az adott
pótmunkára,

-a

szerződésnek a felhíváso a dokumentáció feltételei, illetőleg
alapián meghatározott részétmódosítja a pótmunka.

az

aján|at tartalma

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 303. $) vonatkozó előírásainak

is

érvényesülniük kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli
felhasználásához. Amennyiben a pótmunka kiegészítő vagy új építésiberuházásnak
tekinthető - azaz elvégzésévelnem pusztán a szerzijdésbe foglalt műszaki tartalom
módosul -, a Kbt. 125.$ (3) bekezdése alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
kell indítani, még akkor is, ha rendelkezésre áll a tartalékkeret.

3.

Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltéréskockázata

a

szerződő felek (Megrendelo, YáIIaIkoző) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak
megfelelően járnak el (lsd' 2.2.2 utolső mondata), és ennek következményeként aKSZ utólag
aZ adott pótmunka költségének vagy a váItozással érintett műszaki tartalomnak a
szerződésben biztosított támogatásból torténő finanszírozását nem hagyj a jővá, az teljes
egészében a szeruődó feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem lragy jóvá
utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidó után felmerült költségek nem flnanszitozhatók

Ha

támogatásbó1.

Mellékletek: 1-3 Függelékek

l. Függelék
Y á|to ztatá s i Jav

as

lat tartalm i köv

e

te l m

é ny e

i

1. Általános adatok

o
.
o
o
2.

Szerződésben rögzített műszaki tartalom az Ajánlat szerint

.
o
3.

Szerzódésre való hivatkozás (Kötetszám, oldalszám, rajzszám)
A Szerzodésben szereplő műszaki tartalom rövid leírása, bemutatása

Y á|toztatási

o
o
o
4.

YáItoztatási Javaslat sorszáma
Kérelmezomegnevezése
Kérelem időpontja
Szerződés száma

Javaslat

Hivatkozás a csatolt melléklet(ek)re (melléklet száma, ru1z száma)
YáItoztatási Javaslat részletes leírása [13'2 (i)-(iv) szerinti besorolás, 13'3 (a)(c) szerinti tarlalom]
Yáltoztatási Javaslat sztikségességénekindoklása az alábbi kategóriák szerint:
adminisztrációs ok, műszaki ok, pénzügyi ok, ütemezósi ok, egyéb ok

Yá|toztatási Javaslat hatása a projekt egészére

o
o

A

hatás becslése (1-nincs hatással, 2-kismértékű,3-közepes, 4-jelentos,5kiemelkedő) pénzúgyi, határidő, muszaki specifikáció és egyéb tekintetben
Az egyes hatások szöveges leírása (pénzügyi hatások, határidore gyakorolt
hatás (részletes indoklás szükséges, ütemtervvel kiegés zített), műszaki

váItozás)

5.

Yáltoztatási Javaslatot készítő neve' beosztása, a|áíritsa

6.

Mellékletek

I

2.

Függelék

Vállalkozói Követelések (Claimek) összeállÍtása és formája
Borító1ap

Tartalomjegyzék
Összefog1aló
Hivatkozás Szerződéses Feltételek vonatkozó cikkelyére
Követelés tiirgyónak rovid leírása
kavetelt összeg és/vagy időtartam

1

A Létesítményrövid ismertetése
Projekt rÖvid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, /inanszírozás
összetétele, Megrendelő, Szerződéskatő Hatóság)

2. A Beruházás mérföldkövei
Áholí,rr' fontosabb adatok" Versenyajdnlat benyújtása, Szerződés

aléiírása'
Szerződés összege, Tartalékkeret,.felhasznált Tartalékkeret, Munkakezdési Utasítás

3. A Vállalkozói

Követelés

A Vállalkozó Kovetelés részletes ismertetése
A követelés pontos meghatározása

3.1.

3.2.

Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos események
Követeléssel kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, leyelek,

kooperációs jegyzőkÓnyvek, releváns kivonat a Tenderdokumentációbót, Épftési
Naplóból' Vállalkozói KÓvetelés bejelentése és MérnÓk esetleges válasza, utasítása a
köv etel és r é s zl etes kidol gozós ór a.

3.3.

A Yálla\kozói Követelés indoklása, aléÍ.ámasztása
Tenderdokumentiició kivonat, Szerződéses Feltételek, jogszabályok, títbliizatok,
kimutatusok

3.4' A Vállalkozói Követelés elszámolása
Kellő részletezeÍtségű,elemi követeléstételekre bontott,
és osszesítővel kell elkészíteni

jól

kÓvethető kalrcégvetés,yel

A kÓvetelés tételeknek tartalmaznia kell"

a) a kÖvetelés alapjául szolgáló munkatétel tételszámát

b) a

kÓvetelés alapjául szolgáló munkatétel pontos műszaki Íartalmát,
beleértve a beépítésrekerült anya4, termék, berendezés megnevezését,
műszaki paramétereit, típusát' valamint a beépítéskörülményeit stb.
(.,
í
I

A

munkatétel anyagköltségét - ktilÖnc;sen az egyedi, speciális anyagok,
termékek, berendezések beépítéseesetén - beszerzési/alvállalkozói
számldval kell igazolni.

4.

\

MelIékletek
Szerződés kivonata
Vonatkozó levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
SzómI ók, bizonylatok mell ékelése a
e l számol á's a hoz, e l bíról ó s á h oz
Gépbérletiszerződés

köv etelé s tétel ek anyagkalrc

gének

é

3. Függelék
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