
 
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az 
ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: 

AK00844 
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 
6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy 
külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt. 6. § (1) c) 
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

Kbt. Harmadik Rész szerinti nyílt eljárás 
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint 
utalva a Kbt. 18. §-ára: 

436.907.857 
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a 
Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: 

Kötelező 
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 

2013.08.09 
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését: 

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: 

 
Egyéb közlemény:

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL   
  

  
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR ŐKÉNT  SZERZŐDŐ FÉL  NEVE ÉS CÍME  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
  

Hivatalos név: 
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 

Postai cím: 
Dobozi út 5. 

Város/Község  
Békéscsaba 

Postai irányítószám: 
5600 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 



  
I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV ŐKÉNT  SZERZŐDŐ FÉL  NEVE ÉS CÍME  

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ----------------
--- 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 

  
I.4.) FŐ TEVÉKENYSÉG  
  
I.4.1) KLASSZIKUS  AJÁNLATKÉR ŐK  

 
Címzett: 
dr. Jancsó Edina 

+36 66523207 

E-mail:  
jancsoedina@bekesvizmu.hu 

Fax: 
+36 66528850 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  

Hivatalos név: 
KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Postai cím: 
Őszi út 3. 

Város/Község  
Békéscsaba 

Postai irányítószám: 
5600 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Mochnács Pál 

Telefon: 

E-mail:  Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevő általános címe (URL):  

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [ ]  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
pont] [ ]  

Közjogi szervezet [x]  Egyéb [ ]  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Honvédelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egyéb (nevezze meg): ivóvíz szolgáltató 
gazdasági társaság  

[ ] Egészségügy   



  
  
I.4.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ  AJÁNLATKÉR ŐK  

  
  
  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása 
és kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások    

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  
  
II.1) M EGHATÁROZÁS  
  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Vállalkozási szerződés (FIDIC Piros Könyv) „A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében 
lévő vízbázisok biztonságba helyezése” című KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 számú projekt 
kivitelezési munkáira vonatkozóan  

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, 
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[x] Építési beruházás  [ ] Árubeszerzés  [ ] Szolgáltatás megrendelés  

[x] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja 

Szolgáltatási kategória száma:  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében 
  
  
  

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 

1) A dombegyházi vízbázis belső védőterülete, 2) A kunágotai vízbázis belső védőterülete, 3) 
A Lőkösháza-Kevermes vízbázis belső védőterülete, 4) A Medgyesbodzás vízbázis belső 
védőterülete, 5) Az Újkígyós vízbázis belső védőterülete  

NUTS-kód HU332  
II. 1.3) A szerződéskötés időpontja 
Dátum: 2012/10/18 (év/hó/nap) 

II. 1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 
  



Vállalkozási szerződés (FIDIC Piros Könyv) „A Békés Megyei Vízművek Zrt. 
üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése” című KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 
projekttel tárgyú projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan. 
A dombegyházi vízbázis belső védőterületén: 
- a vízgyűjt ő övárkok kialakítása, 130 fm 
- a belső burkolt utak, parkoló: 420 m2 
- parkolókra hullott szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó kialakítása: 1 db és 
az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését szolgáló zárt csatornák kialakítása az 
övárokig és a kezelt csapadékvíz övárokba történő bevezetése: 12 fm 
- zöldfelület kialakítás: 1290 m2 
- kerítésépítés: 240 fm 
A kunágotai vízbázis belső védőterületén: 
- a vízgyűjt ő övárkok kialakítása: 84 fm 
- a belső burkolt utak, parkolók: 120 m2 
- parkolókra hullott szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó kialakítása: 2 db és 
az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését szolgáló zárt csatornák kialakítása az 
övárokig és a kezelt csapadékvíz övárokba történő bevezetése: 17 fm 
- kútaknák kialakítására: 2 db 
- bontási munkák: 8 m3 
- zöldfelület kialakítás: 920 m2 
- kerítésépítés: 106 fm 
- behatolás elleni védelem: 2 db 
- villamos munkák, vízszintérzékelő szonda:2 db 
A Lőkösháza-Kevermes vízbázis belső védőterületén: 
- a vízgyűjt ő övárkok kialakítása, : 2729 fm 
- a belső burkolt utak, parkolók:768 m2, stabilizált burkola t: 832 m2 
- parkolókra hullott szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó:6 db és 
az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt és zárt csatornák és a 
kezelt csapadékvíz övárokba történő bevezetése: 219 fm 
- kútakna kialakítására: 1 db 
- zöldfelület kialakítás: 16 080 m2 
- kerítésépítés: 1332 fm 
A Medgyesbodzás vízbázis belső védőterületén: 
- a szennyezett csapadékvíz kezelése - olajfogó -: 5db és az olajfogón áthaladt kezelt 
csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt és zárt csatornák és a kezelt csapadékvíz övárokba 
történő bevezetése:90 fm 
- övárkok kialakítása: 1826 fm 
- a belső burkolt utak, parkolók: 640 m2, stabilizált burkol at: 1935 m2 
- kútaknák kialakítására: 13 db 
- bontási munkák: 16,4 m3 
- zöldfelület kialakítás: 46 570 m2 
- kerítésépítés: 2160 fm 
- villamos munkák, behatolás elleni védelem: 13 db és vízszintmérő szonda: 15 db 
Az Újkígyós vízbázis belső védőterületén: 
- a vízgyűjt ő övárkok kialakítása, 3450 fm 
- a belső burkolt utak, parkolók:1710 m2, stabilizált burkol at: 5745 m2 parkolókra hullott 
szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó kialakítása: 7 db, és az olajfogón 
áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését szolgáló fedett csatornák kialakítása az övárokig és a 
kezelt csapadékvíz övárokba történő bevezetése: 188 fm 
- kutak betömedékelése: 15 db 
- Bontási munkák: 148,3 m3 
- zöldfelület kialakítás: 44 480 m2 
- biztonsági kerítés építése:3771 fm 
- villamossági munkák (terv szerint) 



  
II.2) A SZERZŐDÉS VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE 
  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA  VAGY  A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE   
  

  

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az engedélyek érvényességi ideje a 
teljesítés időtartama alatt lejár. A meghosszabbításról a nyertes ajánlattevő köteles 
gondoskodni. Az engedélyek megléte nem jelenti azt, hogy a közműkezelői nyilatkozatok is 
érvényesek. A közműkezelői nyilatkozatok meghosszabbításáról szintén a nyertes 
ajánlattevő gondoskodik. Hasonlóképpen a nyertes ajánlattevő feladata gondoskodni 
minden bejelentésről, amely munkák végzése során valamely hatóság részére szükségessé 
válik. 
A nyertes ajánlattevőnek a fenti kivitelezési munkák befejezését követően a vízjogi 
üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges megvalósulási tervet, valamint – ahol 
szükséges – a kezelési és karbantartási utasítást kell biztosítania a műszaki átadás-átvétel 
feltételeként. (A vízjogi üzemeltetési engedélyt az üzemeltető szerzi be a végleges üzembe 
helyezést követően, így ennek beszerzése nem számít bele jelen szerződés időtartamába, a 
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokba.) 
. 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa 
nélkül: 436 907 857 Pénznem: HUF  
II. 1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45200000-9   

További tárgy(ak) 45342000-6   

 45112100-6   

 45232130-2   

 45111100-9   

 45112700-2   

 45232451-8   

 45310000-3   

A szerződés végleges összértéke 
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és 
opciót beleértve) 

Áfa nélkül Áfával  Áfa 
(%) 

Érték: 406.750.480,- Pénznem: HUF  [x]  [ ]  ,  

Az időtartam hónapban: vagy napban: 274 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap)  
Befejezés (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 [ ] igen [x] nem  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  



III.1) A Z ELJÁRÁS  FAJTÁJA   

III.1.1) Az eljárás fajtája   

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljár ás esetén  

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos 
[ ] Versenypárbeszéd 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

[ ] Gyorsított tárgyalásos  

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén   

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított 
eljárás 

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított 
eljárás 

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

[x] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos  

[ ] Versenypárbeszéd 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

[ ] Gyorsított tárgyalásos  

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  



  
III.2) É RTÉKELÉSI  SZEMPONTOK  

  

  
III.3) H IVATKOZÁS  A LEFOLYTATOTT  KÖZBESZERZÉSI  ELJÁRÁSSAL  KAPCSOLATOS  KORÁBBI  
KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  
  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY 

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján  

 Részszempont Súlyszám
1. Megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft) 60

2. Megajánlott előteljesítés a teljesítési véghatáridőre (naptári nap)10

3. Építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó vállalás (tkm) 10

VAGY 

[ ] Egyéb: 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7864 / 2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/05/25 (év/hó/nap) 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott 
esetben) 

Dátum: (év/hó/nap) 



  

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16831 / 2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/11/09 (év/hó/nap)  

IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt 

[x] igen [ ] nem  

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):  

Szöveg eredetileg: 
4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje, átadás-átvétel 
4.1 A Vállalkozó a Projekt szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye 
szerint megállapított, jelen szerződés aláírásától számított 242 napon belül, de legkésőbb – a 
Támogatási Szerződés szerint tervezett befejezés – 2013. augusztus 14-ig köteles teljesíteni. 
 
Szöveg helyesen: 
4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje, átadás-átvétel: 
4.1 A Vállalkozó a Projekt szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye 
szerint megállapított, jelen szerződés aláírástól számított 266 napon belül, de legkésőbb – a 
Támogatási Szerződés szerint tervezett befejezés – 2013. augusztus 14-ig köteles teljesíteni. 

IV.1.3) A módosítás indoka:  

1. sz. követelés: 
Vállalkozó 2013. 04.08-án AV-012/2013 számú levelében a Megrendelő felé vis Maior 
bejelentéssel, továbbá a Mérnök felé AV-013/2013 számon Követelés Bejelentéssel élt. A 
Mérnök a Követelés Bejelentést a 8. sz. kooperációs jkv. 8/2 6. sorában, a kooperáció keretében, 
nyugtázta. A Vállalkozó 2013. 05.13-i keltezésű, AV-018/2013 sz. levelében Végső Követelést 
nyújtott be.  
A Vállalkozó által 2013.05.13-i keltezésű 1. szám alatt benyújtott Vállalkozói Követelés tárgya 
Építési munkák korlátozása – Vis Maior – csapadékos, belvizes időszakkal kapcsolatos 
problémákra hivatkozva. 
Mérnök 2013. május 18-i, IMS/AV/29/2013. iktatószámú Határozatában elfogadta a 
Megvalósítás időtartamának meghosszabbításáról szóló 17 napos Vállalkozói követelést. 
A 2012. október 18-án kelt Vállalkozói szerződés 4.1 pontja alapján Vállalkozó a Projekt 
szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított, a 
szerződés aláírásától számított 242 napon belül, de legkésőbb – a Támogatási Szerződés szerint 
tervezett befejezés – 2013. augusztus 14-ig köteles teljesíteni. 
A Vállalkozói Követelés és az 1. sz. Mérnöki Határozat értelmében a szerződésben szereplő 242 
napot 17 nappal meghosszabbítani szükséges. 
Az 1. sz. Vállalkozói követelés a Műszaki tartalomban változást nem eredményez. 
Előre nem láthatóság indoklása: 
A Vállalkozó követelésének hivatkozott jogalapja (ÁSZF 19.1) a szerződéskötést megelőzően a 
Vállalkozó és a Megrendelő által előre nem látható körülmény. 
Vállalkozó a körülmények alapján 2013.04.08-án az ÁSZF 19.1 Alc 
Alcikkely szerint Vis Maior bejelentéssel élet a Megrendelő felé, egyúttal ugyanezen jogalap 
megjelöléssel ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti Követelés Bejelentését küldött a Mérnöknek. 



  

A Követelés és a Bejelentés jogalapját vizsgálva: 
ÁSZF 19.1 Alcikkely: 
„……….. a Vis Maior olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent:  
a) amelynek előállása a Felek akaratától független, 
b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott Fél a Szerződés megkötését megelőzően 
alapvetően nem készülhetett fel. 
c) amelyet, miután bekövetkezett, az adott Fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt 
képes ellenőrzése alá vonni és, 
d) amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik Félnek tulajdonítható.” 
Megállapítható, hogy a Vis Maior feltételrendszerének a kialakult helyzet teljes mértékben eleget 
tesz, mind a 4 bekezdés szerinti feltétel fennállt. 
Az ÁSZF 19.4 Alcikkely szerint Vállalkozó jogosulttá válik a 20.1 Alcikkely szerint a 
Megvalósítás időtartamának meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig. 
2. számú Követelés: 
Mérnök 2013 május 10-én, IMS/AV/K/24/2013. sz. levelében (3. sz. Mérnök Utasítás) 
Megrendelő utasítására (ARV/39-98/2013. isz. levél), azonnali hatállyal felfüggesztette a tejes 
Projektterületen a Vállalkozó munkavégzését. A felfüggesztés 2013. május 17-én a 4. sz. Mérnök 
Utasításban (IMS/AV/K/26/2013) került feloldásra. 
A felfüggesztésre a Lökösháza-Kevermes munkaterületen bekövetkezett halálos kimenetelű 
munkabaleset következtében szükségessé váló intézkedések miatt került sor. 
A Megrendelő és a Mérnök szükségesnek ítélte meg a teljese Projektterületre vonatkozóan 
Intézkedési Tervek elkészítését, a projekt balesetmegelőzési felülvizsgálatát, valamint a 
Hatóságok intézkedéseinek, vizsgálatainak biztosítására vonatkozó munka-akadályztatás 
elkerülését. 
A munkálatok felfüggesztése a Vállalkozónak 2013. május 10-17. időszakban 7 nap késedelmet 
okozott.  
A 2012. október 18-án kelt Vállalkozói szerződés 4.1 pontja alapján Vállalkozó a Projekt 
szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított, a 
szrződés aláírásától számított 242 napon belül, de legkésőbb – a Támogatási Szerződés szerint 
tervezett befejezés – 2013. augusztus 14-ig köteles teljesíteni. 
A Vállalkozói Követelés és a 2. sz. Mérnök Határozat értelmében a szerződésben szereplő 242 
napot 7 nappal meghosszabbítani szükséges. 
Műszaki tartalom változás bemutatása: nem releváns 
Előre nem láthatóság indoklása: 
A Vállalkozó követelésének hivatkozott jogalapja (ÁSZF 8.8 és ÁSZF 8.9) a szerződéskötést 
megelőzően a Vállalkozó és a Megrendelő által előre nem látható körülmény. A Követelés 
jogalapját, az alábbi körülmények miatt a Mérnök elfogadja. 
A Mérnök a felülvizsgálatokkal kapcsolatosan nem állapítja meg a Vállalkozó ÁSZF 8.9 
Alcikkely 3 bek. szerinti oksági mulasztását, ennek megfelelően jogosultnak tekinti a Vállalkozót 
az ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti Követelésben előadott Megvalósulási időtartam 
meghosszabbítására. 

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja 

Dátum: 2013/07/29 (év/hó/nap) 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK   

V.1) Egyéb információk:  

A szerződésmódosítást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFU/13 C-06 137/2013 iktatószám alatt 
kelt levelében elfogadta. 
 
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
névváltozás révén létrejött jogutódja. 



  

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

A hirdetményben foglaltakkal egyetért.  
V.3) E HIRDETMÉNY  FELADÁSÁNAK  IDŐPONTJA: 2013/08/09 (év/hó/nap) 


