5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Postai cím: Hősök tere 1.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Várnai László, elnök
Telefon: 06-77/523-153
E-mail: kisterseg@kiskunhalas.hu
Fax: 77/428-288
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasregio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Soltút Kft.
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város/Község: Solt
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiszli László
Telefon: 06-78-486-846
E-mail: kiszli.laszlo@tvnetwork.hu
Fax: 06-78-486-846
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.soltut.hu
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet

Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a „Soltvadkert-(Selymes)-Pirtó-Kiskunhalas településeket
összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” KÖZOP-2008-3.2.0/b kódszámú
projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok teljeskörű ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Soltvadkert (Selymes) – Pirtó–Kiskunhalas települések területén és az azokat
összekötő útszakaszokon
NUTS-kód HU331
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A fejlesztés az 53.sz.főút 52+468 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb
oldalon, Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket érintően, 10,135
km hosszúságban valósul meg. A tervezett kerékpárút átlagos szélessége 2,6 m.
A tervezett útszakasz mind lakott területet, mind külterületet érint, területi osztályba
sorolása B.IX. és K. IX., tervezett sebesség: 30 km/h. A kivitelezés magába foglalja
10 db villanyoszlop áthelyezését is.
A részletes műszaki paramétereket, előírásokat és terveket a dokumentáció
tartalmazza.
A rendelkezésre álló forrás mértéke: bruttó 352.366.250,- Ft
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233162-2

További
tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 352.365.463,-Ft
Pénznem HUF
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 , 00
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2011/03/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont

Súlyszám

Ajánlati ár (bruttó HUF)

70

Teljesítési határidő (naptári napok
számában kifejezve)

10

Újrahasznosított anyagok
30
felhasználásának mértéke (tonnában
megadva)
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30261 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 7772 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
A szerződés eredeti 3. pontjának szövege:
3. A Vállalkozó elvállalja és kötelezi magát arra, hogy a
„Soltvadkert-(Selymes)-Pirtó-Kiskunhalas településeket összekötő
közlekedésbiztonsági kerékpárút kivitelezése” tárgyú építési munkákat az ajánlati
felhívásban, a dokumentációban és a jelen szerződésben foglaltak szerint teljes
körűen elvégzi.
Vállalkozási szerződés 3. sz. mellékletét képező Pénzügyi ütemezés helyébe a
Számlázás ütemezése melléklet lép.
Vállalkozó a dokumentációt megvizsgálta és megvalósításra alkalmasnak találta.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a DELTA-PLAN KFT. (6400 Kiskunhalas, Erdei
Ferenc tér 6/c.) készítette el az építési engedélyezési-kiviteli tervet, amelyre
vonatkozóan a szerzői jogok a DELTA-PLAN Kft.-t illetik meg.
A szerződés 3. pontja az alábbi szakaszokkal egészül ki:
Építőipari kivitelezési tevékenység pontos megnevezése: A fejlesztés az 53.sz.főút
52+468 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, Soltvadkert
(Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket érintően, 10,135 km hosszúságban
valósul meg. A tervezett kerékpárút átlagos szélessége 2,6 m. A tervezett útszakasz

mind lakott területet, mind külterületet érint, területi osztályba sorolása B.IX. és K.
IX., tervezett sebesség: 30 km/h. A kivitelezés magába foglalja 10 db villanyoszlop
áthelyezését is.
Építési munkaterület pontos körülírása (cím, helyrajzi szám): - Soltvadkert
(Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas települések közigazgatási területe. Helyrajzi szám:
0275/8; 43022; 43021; 0579/17; 0275/11; 43020; 0579/18; 0275/12; 43019; 0579/19;
0275/17; 0275/20; 43018; 0579/5;0579/6; 0275/23; 43047/1; 43047/2; 0579/7;
0275/32; 43049/4; 0574; 0275/34; 43048; 8; 0275/46; 40425; 0275/62; 43011;
43008; 40426; 0275/66; 43007; 40427; 0275/72; 43005; 014/3; 0275/73; 0275/75;
43004/2; 014/9; 014/11; 0275/85; 43003; 43002; 014/13; 0275/90; 43001; 014/15;
0275/91; 43000; 014/16; 0275/92; 43203; 014/17; 0275/94; 014/18; 0275/95; 6368/2;
6368/7; 29; 0275/101; 6368/8; 047/1; 0275/102; 6368/9; 047/2; 0275/106; 0275/107;
6367/3; 047/97; 047/81; 0275/113; 6367/4; 0625; 047/82; 0275/2; 6373; 047/83;
0275/118; 0624; 047/84; 0620/15; 047/85; 047/90; 0620/11; 0620/3; 048/5; 0610;
048/39; 0588/49; 048/41; 0591/4; 048/42; 054/4; 0588/7; 0590/4; 054/11;0588/16;
55; 0589; 56; 0587; 057/7; 071/31; 0579/20; 0580/3; 071/32; 0579/24; 0274/1.
Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és
minőségi mutatók) meghatározásával: Alépítmény és ágyazati réteg esetén a
tömörségi és teherbírási laborjegyzőkönyvek, aszfaltozás esetén a keverőtelepi
műbizonylatok
A szerződés eredeti 4. pontjának szövege:
4. A munkaterület átadását - annak tényleges időpontját - a felek az építési
naplóban rögzítik.
A szerződés 4.pontja alábbiak szerint módosul:
Felek alábbi teljesítési határidőkben állapodnak meg:
• a kivitelezési tervszolgáltatás időpontja: 2010. április 12.
• a munkaterület átadása: 2010. április 21.
• az építési napló megnyitása: 2010. május 13.
• a tervezett kezdés időpontja: 2010. április 21.
• a birtokbaadás határideje: 2010. október 09.
• átadás-átvétel időpontja: 2010. október 09.
• teljesítési határidő: 171 naptári nap, amelyet a felek a munkaterület átadásának
időpontjától számítanak. A teljesítés véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint
2011. március 31.
A szerződés eredeti 15. pontjának szövege:
Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő meghosszabbodik legalább
három egymást követő esős nap esetén az esős napok számával, nem számolva az
első két napot. Felek megállapodnak abban, hogy esős napnak számít minden olyan
nap, amikor az adott munkaterületen 24 óra alatt 50 mm csapadék esik.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a teljesítési határidő meghosszabbodik
azzal az időtartammal, amíg a Megrendelő a munkaterület átadásával
késedelemben van, illetőleg amennyiben a Megrendelő pótmunkát rendel meg, úgy
az annak elvégzéséhez szükséges időtartammal.
A szerződés 15. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A pótmunka díjazása a Megrendelő és a Vállalkozó közötti megállapodás szerint, a
támogatási szerződéssel összhangban történik.
A szerződés egyszer már módosított 22. pontjának szövege:

Vállalkozó öt részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződés
mellékletét képező pénzügyi ütemezés szerint. A részszámla összege a már
elvégzett munkák vállalkozói díját tartalmazhatja.
A szerződés 22.pontja alábbiak szerint módosul:
Vállalkozó öt részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződés
mellékletét képező pénzügyi ütemezés szerint. A részszámla összege a már
elvégzett munkák vállalkozói díját tartalmazhatja. Vállalkozó a végszámlát a sikeres
műszaki átadás-átvételt követően jogosult benyújtani.
A számlák fizetési határideje: 60 nap átutalással, fedezetkezelő közreműködésével
figyelemmel a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
Megrendelő a számla ellenértékét alábbi forrásokból, mértékben és ütemben
biztosítja:
- Önerő: 10 %, amelyet a Megrendelő a fedezetkezelői számlára történő utalással
teljesít, a szerződés módosításának időpontjáig az alábbi ütemezésben:
1. 2010. április 20. 277.202,- Ft
2. 2010. április 29. 2.916.115,- Ft
3. 2010. augusztus 6. 6.371.837,- Ft
4. 2010. augusztus 6. 8.158.580,- Ft
5. 2010. augusztus 18. 7.635.946,- Ft
6. 2010. augusztus 31. 6.817.511,- Ft
- a szállító kifizetése a teljesítést követő 60 napon belül a fedezetkezelői számláról
történő átutalással, melynek elemei:
a.) hitel: 0 %,
b.) kedvezményezett hozzájárulása 100 %
- Támogatás: 90 % pénzügyi teljesítése a fedezetkezelői számlára történő
átutalással történik. Szállító kifizetése a teljesítést követő 60 napon belül
fedezetkezelői számláról átutalással.
Felhasználás módja:
- a vállalkozó kifizetése banki átutalással fedezetkezelői számla közbeiktatásával.
Vállalkozónak a Megrendelő nevére kiállítva, magyar forintban kell benyújtania
a számlákat, aki azokat ellenőrzi és leigazolja azok kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül.
A Vállalkozónak az utak helyreállítása esetében mellékelnie kell a Megfelelőségi
és Minősítési dokumentációt, aszfaltminősítési jegyzőkönyveket, valamint az
átadás-átvételhez és forgalomba adáshoz szükséges dokumentumokat. A minta
kivételt az építési naplónak tartalmaznia kell.
A szerződés eredeti 23. pontjának szövege:
23. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
kormányrendelet 3.§ (2) bekezdés m) pontja értelmében kijelenti, hogy jelen
szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénzügyi fedezetével rendelkezik.
Felek rögzítik, hogy a szállítói finanszírozásra való tekintettel a Megrendelőhöz
benyújtott és leigazolt számlák pénzügyi teljesítése két részletben fog
történni. A számla első részletét a Megrendelő, a második részletet az önerő
kifizetésének igazolása után a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki a Vállalkozó
10918001-00000036-72510002 számú számlájára történő átutalással az
építtetői fedezetkezelő közreműködésével, tekintettel a 191/2009. (IX.15.)
kormányrendeletben foglalt előírásokra.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlák ellenértékének megtérítése a
Közreműködő Szervezet által a támogatási szerződésben, és a vonatkozó
jogszabályokban részletezettek szerint történik az építtetői fedezetkezelő
közreműködésével, tekintettel a 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben foglaltakra.
A számlák kifizetése a támogatásból fizetendő megrendelések esetén - a
2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról szóló 281/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet és a 16/2006 (XII. 28)
MeHVM-PM együttes rendelet szabályai, illetve a Támogatási Szerződés
rendelkezései szerint történik.
Szerződő felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a jelen
szerződésben rögzített vállalkozói díj teljesítése építtetői fedezetkezelő bevonásával
történik. Az építtetői fedezetkezelő közreműködésére, a fedezetkezelői számla
megnyitására, illetve a fedezetkezelői szerződés tartalmára és megkötésére az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben,
illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt rendelkezések vonatkoznak.
Azt követően, hogy az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számla adatait a
Megrendelő rendelkezésére bocsátja, ezen adatok a Megrendelő általi kézhezvételt
követően automatikusan jelen szerződés mellékleteként jelen szerződés részévé
válnak.
Megrendelő egyszer használatos kódja:
Felhasználói név: b8gupymq
Jelszó: KZGCrUqR
Vállalkozó egyszer használatos kódja:
Felhasználói név: qdulp6ox
Jelszó: 5w0aMUe6
A szerződés 23.pontja alábbiak szerint módosul:
Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
kormányrendelet 3.§ (2) bekezdés m) pontja értelmében kijelenti, hogy jelen
szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A számlákat a Fedezetkezelő egyenlíti ki a Vállalkozó
10918001-00000036-72510002 számú számlájára történő átutalással, a Támogatási
Szerződésben és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az
építtetői fedezetkezelő közreműködésével, tekintettel a 191/2009. (IX.15.)
kormányrendeletben foglalt előírásokra.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlák ellenértékének megtérítése a
Közreműködő Szervezet által a támogatási szerződésben, és a vonatkozó
jogszabályokban részletezettek szerint történik az építtetői fedezetkezelő
közreműködésével, tekintettel a 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben foglaltakra.
A számlák kifizetése a támogatásból fizetendő megrendelések esetén - a
2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról szóló 281/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet és a 16/2006 (XII. 28)
MeHVM-PM együttes rendelet szabályai, illetve a Támogatási Szerződés
rendelkezései szerint történik.

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a jelen
szerződésben rögzített vállalkozói díj teljesítése építtetői fedezetkezelő bevonásával
történik. Az építtetői fedezetkezelő közreműködésére, a fedezetkezelői számla
megnyitására, illetve a fedezetkezelői szerződés tartalmára és megkötésére az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben,
illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt rendelkezések vonatkoznak.
Építetői fedezetkezelő megnevezése: Magyar Államkincstár
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 329970
Adószáma: 15329970-2-41
Címe: 1054 Budapest, Hold u. 4
Telefonszáma: 76/487-365
E-mail címe: api.bac@allamkincstar.gov.hu
Az építtetői fedezetkezelői számla száma: 10025004-00291783-09001008
Az építtetői fedezetkezelői számla típusa: fedezetkezelői számla -03/000006/2010.
beruházás/főváll. szerz.; ÁHT-I: 732516
Megrendelő egyszer használatos kódja:
Felhasználói név: b8gupymq
Jelszó: KZGCrUqR
Vállalkozó egyszer használatos kódja:
Felhasználói név: qdulp6ox
Jelszó: 5w0aMUe6
Megrendelő kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a fedezetkezelő Magyar
Államkincstár részére a fedezetkezelői számla felett.
A szerződés eredeti 25. pontjának szövege:
25. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen, illetve ha a teljesítés
lehetetlenné vált (meghiúsulás).
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a vállalkozói díj 1%-a.
A Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig
késedelme fennáll.
Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: a vállalkozói díj 3,5%-a.
A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának
megtérítését követelje a Vállalkozótól.
A szerződés 25.pontja alábbiak szerint módosul:
Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a
teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a vállalkozói díj 1%-a.
A Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig
késedelme fennáll.
Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: a Vállalkozói díj 3,5%-a
A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának
megtérítését követelje a Vállalkozótól.
Megrendelő jogosult a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összegét levonni a
rész- , illetve végszámlák összegéből.
A szerződés eredeti 27. pontjának szövege:
27. Vállalkozó a szerződésben vállalt munkára 6 év jótállást vállal.

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 15 napon belül köteles
megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben
Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jóteljesítési biztosíték
terhére a munkát mással elvégeztetni.
Vállalkozó a teljes bruttó vállalkozási díj 3 %-a, azaz 10.570.964,- Ft (Tízmillió
ötszázhetvenezer kilencszázhatvannégy forint) jóteljesítési biztosítékot nyújt
a Megrendelőnek. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a
Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel. A jóteljesítési biztosíték teljesítésének időpontja
(igazolás benyújtásával): legkésőbb jelen szerződéskötés időpontjától számított
8. nap. A bankgaranciának, illetve a kötelezvénynek 9 hónapra kell szólnia. A
jóteljesítési biztosítékra vonatkozó, jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben
foglalt előírásokkal összhangban kell teljesíteni az építtetői fedezetkezelő
közreműködésével.
A szerződés 27.pont második bekezdése alábbiak szerint módosul:
Vállalkozó a teljes bruttó vállalkozási díj 3 %-a, azaz 10.570.964,- Ft (Tízmillió
ötszázhetvenezer kilencszázhatvannégy forint) jóteljesítési biztosítékot nyújt a
Megrendelőnek. Felek közös megegyezéssel a jóteljesítési biztosíték bankgarancia
formájában történő biztosításában állapodnak meg. A jóteljesítési biztosíték
teljesítésének időpontja (igazolás benyújtásával): legkésőbb a vállalkozási
szerződéskötés megkötésének időpontjától számított 8. nap. A bankgaranciának
9 hónapra kell szólnia. A jóteljesítési biztosítékra vonatkozó, jelen szerződésben
foglalt rendelkezéseket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) kormányrendeletben foglalt előírásokkal összhangban kell teljesíteni az
építtetői fedezetkezelő közreműködésével.
Fentiek megvalósítása érdekében Vállalkozó hozzájárul, hogy a szerződésben
megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték
összegének felhasználása kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges.
A szerződés eredeti 37. pontjának szövege:
37. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
A szerződés 37. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Felek rögzítik, hogy a szerződés mellékletét képező dokumentumok a szerződés
tartalmát képezik.
Vállalkozási szerződés 3. sz. mellékletét képező Pénzügyi ütemezés helyébe a
Számlázás ütemezése melléklet lép.
A pénzügyi ütemezés tartalma a fentiek alapján módosításra került.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A módosítás előre nem látható indoka, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a fedezetkezelő Magyar
Államkincstár a szerződés módosítására hívta fel a feleket.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/09/03 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződésmódosítás közzétételéhez hozzájárul.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/07 (év/hó/nap)

