KIVITELEZOI

VÁLLALKOZÓI

SZERZODÉS

MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészrol

Páty Község Önkormányzata
2071 Páty, Kossuth u. 83.
Telefon: 23/555-530
Adószám: 15390235-2-13
Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235
Képviseletében: dr. Bognár András polgármester
Mint megrendelo (továbbiakban: Megrendelo)

Másrészrol
ÚTÉPP ARK Útépíto és Mélyépíto Betéti Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Képviseletében: Nemes Károly cégvezeto
eg.: 07-06-001206
Adószám: 29422942-2-07
Bankszámlaszám: 10200232-29373817-00000000
Mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel.
Elozménvek:
Felek közbeszerzési eljárás eredményeképpen
szerzodést kötöttek.

2009. augusztus 3-án kivitelezoi vállalkozói

A szerzodés Ill. pontja szerint a vállalkozó vállalta, hogy az építési munkákat legkésobb a
munkaterület átadását követo 49. napon belül végzi el.
A teljesítési határido azonban elore nem látható okokból nem volt tartható, így a vállalkozó a szerzodés szerint - kezdeményezte a Megrendelonél a véghatárido közös megegyezéssel
történo módosítását.
A MultiContact Consulting Kft. október 6-án kelt közbeszerzési szakvéleménye szerint a
szerzodés eredeti véghatárideje módosítható, így arról a Képviselo-testület a 464/2009. (10.
06.) számú határozatában döntött.
1. Az elozmények alapján a Felek közös megegyezéssel úgy döntenek, hogy a köztük
augusztus 3-án létrejött szerzodés Ill. pontjába foglalt teljesítési véghatáridot - "a
munkaterület átadását követo 49. napon belül"-rol- 2009. november 15.-re módosítják.
A szerzodés egyebekben változatlan tartalommal érvényben marad.
2. Jelen szerzodést
példányban

Felek, mint akaratukkal

mindenben

megegyezot

aláírják 6 eredeti

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

464/2009. (10. 06.) Kt. határozat
MultiContact Kft. közbeszerzési szakvéleménye
PVK Kft. nyilatkozata
Solidus Kft. nyilatkozata
Muszaki ellenor nyilatkozata
Vállalkozó szerzodésmódosítási kezdeményezése

Páty, 2009. október"

cr

f3~,

~g

...............................

/ q,,'~

, (,..'"
<"" \
lA/'
'
''9. '
"-(~-?·.;;l;~.~>"
"li:'\,
·········ii.Q ..

M
d 1"
Dr. Bognár Andras polgarmester
egren e o

/

f.t~!,

'.~

"

Ellenjegyezte:

0t:}.l,. .•..

litillli1i\r'\\\

't"

i~\
,...,.

.1

\~.t'

:'& . 1:;l@1j,Jt,w
li> /
/
~ v'"~ ~\~".~ ~
..' --_._",;~-,'~

//

i

'~""----;""
~n.YZat ,/,

4'~

Q'"

D~~~~~~~Ö_··'
';
r7'

,~_//

/

VJ-,-~

.. .. /.. :
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11.
JEGYZOKÖNYVI

KIVONAT

A 2009. október 06-án megtartott Képviselo-testületi
készült jegyzokönyvbol

Páty Község Önkormányzata

Képviselo-testületének

ülésrol

464/2009. (10. 06.) határozata

Páty Község Önkormányzat Képviselo-testülete úgy dönt, hogy az ÚTÉPPARK Bt-vel kötött
szerzodést a határidok tekintetében akként módosítja, hogy a kivitelezés véghatárideje 2009.
november 15.
A Képviselo-testület megbízza a MultiContact Consulting Kft-t a szerzodésmódosítási
hirdetmény elkészítésével és a Közbeszerzési Értesíto Szerkesztobizottsága részére történo
elj uttatással.
Határido:

a szerzodésmódosítás aláírását követo 5 nap.

Kapja:
ÚTÉPP ARK Bt.
MultiContact Consulting Kft.
Dr. Herczegh Margit ügyvéd
Pénzügyi Iroda

MultiContact
'Exploring possibifities'
KÖZBESZERZÉSI

SZAKVÉLEMÉNY

Páty Község Önkormányzat
2071 PátYJ Kossuth L" u" 83.

Tár2v: Szerzodésmódosítás

feltételei

a közbeszerzésekroJ

szóló 2003. évi CXXIX, tv .. (Kbt.)

alapján

Páty

Község Önkormányzata

eredményeként

megkötött

részérol

a korábbi

közbeszerzési

eljárás

lefolytatásának

szerzodés módosítása merült fel a következo esetben:

• Utak és csapadékvíz elvezeto csatornák felújítása Páty Községben
Az alábbiakban
eredményét.

ismertetjük

a szerzodés

Szakértoi véleményünket

módosításának

lehetoségére

az alábbi jogszabály

irányuló vizsgálatunk

figyelembevételével

alkottuk

meg:

Jogszabályi háttér:
o

2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekrol,

továbbiakban

A Kbt..303 ..§-a a következok szerint rendelkezik a szerzodés

Kbt.

módosítás ról:

felek csak akkor módosithaiják a szerzodésnek a felhívás, o dokumentáció feltételei,
illetoleg oz ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerz{Jdéskötést kovettJen - a
szerzodéskötéskor elore nem látható ok következtében - beállott köriJImény miatt a
szerzodés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti..II
.,,A

A Kivitelezo által készített és az Ajánlatkéro (megrendelo Önkormányzat) által elfogadott}
2009 ..augusztus 3-án készült ütemterv szerint a Kossuth u ..és Temeto u-j 1231 m-es szakasz}
valamint a Várhegyi és Fazekas u-i 1359 m-es szakasz munkálatainak
kezdési idopontját
2009. szeptember 3-ra tervezték. A Kivitelezo a 2009. szeptember lS-én tartott egyeztetésen
jelezte, hogy "az eredeti ütemezés szerint a Várhegy és Fazekas utcában az építési munkákat
szeptember 3-án kezdte volna meg és ezen a helyen a teljes munkateriilet még mindig nem
áll rendelkezésre,
aggályasnak
tartja a véghatárido
ta rthatóságátJl , Szintén a fenti
idopontban tartott egyeztetésen jegyzokönyvi rögzítésre került az is} hogy "önkormányzati
képviselok kezdeményezték a Kossuth utcában a munkakezdés felfüggesztésétJl ••
A 2009" szeptember
22-én
következok olvashatók:

tartott

egyeztetésen

MultiContact

elhangzottakról

Consulting Kft

2040 Budaörs, Gyár u 2,

http://www multicontact .eu

a jegyzokönyvben

a
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A Kivitelezo ismételten jelezte) hogya Várhegy és Fazekasi valamint a Kossuth utcákban az
építési munkálatokat ütemezésük szerint szeptember elején kellett volna megkezdeni) mivel
erre nem volt lehetoségei várható a határidok csúszása ..
- A Várhegy utcában a 0+140 és a 0+475 km szelvények között mindenképpen szükséges a
teljes pályaszerkezet csere ..
- A kooperációs egyeztetésen elhangzott hogyaKivitelezonek
szükséges kezdeményezni a
szerzodés módosítását.#
/1-

A Kivitelezo ÚTÉPPARKÚtépíto és Mélyépíto Bt. 2009" szeptember 28~án kérelemmel fordult
az Önkormányzathoz
szerzodés
módosítás
kezdeményezéséreJ
melyben
a határido
eredetileg tervezett 2009 ..október ll-i dátumát 2009, november lS-re javasolja módosítani,
A Javaslat indokaként a következoket említi:
J'- Az augusztus 3-án összeállított
ütemterv szerint a Kossuth utcát szeptember 4-én kellett
volna munkába vennünk. Ez legkorábban
szeptember
30-án lehetséges,
így 26 nap
késedelembe kerültünk.
- A szeptember 22-1 kooperáción a tervezo lenyilatkozta, hogya Várhegy - Fazekas utcában a
0+140 és a 0+475 km szelvények között teljes pályaszerkezet cserét kell végrehajtani., Ez a
változás további 8 nap határidocsúszást eredményez.'i
A Kivitelezoi vállalkozói szerzodés Ill. Határidok, kötbér, elállás pontja szabályozza a
kivitelezés határidejét, amely a szerzodés szerint legkésobb a munkaterület átadását követo
49.. nap, Ugyanezen pont hetedik bekezdése a következoket írja elo:
J1Vis maior
és más lényegesi a Felek érdekkörén kívüli körülmények esetén a jelen
szerzodésben rögzített befejezési határido jogkövetkezmények nélkül késobbre tolódhat.. Az
ilyen események
illetve körülmények
bármelyikének
bekövetkezésérot
illetve annak
veszéJyérol a Vállalkozó köteles késedelem nélkül a Megrendelotértesíteni..
Ha a Vállalkozó
önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely oknál fogva teljesítés késedelmet szenved)
akkor Vállalkozó jogosult a közösen megállapított
teljesítési határidok módosítását
kezdem ényezni..
Vis maior és más lényeges körülmény meglététi és az emiatt kieso idot a Megrendelo
muszaki ellenore igazolja,"
A PVK Páty Vagyonkezelo és Közmu Üzemelteto Kft 2009. október l-én kelt feljegyzésében
igazoltal hogya Kossuth lajos utcában a közmuépítések során olyan bekötési hiányosságokat
észleltekJ melyeket utólag pótolni kellett.. Emiatt került sor a munkaterület
késedelmes
átadására,
A muszaki ellenor által 2009. október 6-án tett nyilatkozat igazolta, hogya Vállalkozó a
Kossuth lajos utcában a kivitelezési munkákat a tervezettnél
késobb tudta megkezdeni,
ezáltal a kivitelezési
idoszaknak
26 nappal történo
meghosszabbítására
történt
kezdeményezés muszaki szempontból kelloen alátámasztott ..A muszaki ellenor ugyanakkor
azt is igazolta, hogya Várhegy utcában a kivitelezés megkezdését követoen a többszöri
csotörés következtében
az altalaj olyan mértékben felázott, hogy az eredeti terv szerinti
építés nem kivitelezheto, ezért a teljes altalaj és pályaszerkezet cserére van szükség, ami

MultiContact Consulting Kft
2040 BudaÖrs, Gyár u 2.

http://www multicontact eu

MultiContact
'Exploring possíbílifíes'

további 8 nappal meghosszabbítja az eredeti kivitelezési határidot. Fentiek értelmében - a
közmuépítési hibák kijavítását végzo PVK Kft.) a tervezo által a pályaszerkezet cserére
vonatkozó nyilatkozat, illetoleg a muszaki ellenor által tett nyilatkozat megállapításait
fjgyelembe véve - megvizsgáltuk a Vállalkozó által a szerzodésben foglalt fe/téte/eknek
megfeleloen kezdeményezett szerzodésmódosítási
indítványt a határidok 34 nappal törtpno
meghosszabbítása tekintetében ..
Figyelemmel arra, hogyaszerzodéskötést
követoen beállott, elore nem látható ok
következett be azáltat hogy a Várhegy és a Fazekas utcákban a pályaszerkezet teljes cseréjét
szükséges végrehajtani, továbbá a Kivitelezoként szerzodo fél lényeges jogos érdekét sérti,
hogya Kossuth, a Várhegy és a Fazekas utcákban nem tudta az építési területeket átvenni és
az építési munkálatokat
a tervezett idopontban
megkezdeni, amely késedelem sem a
Megrendeloként,
sem a Vállalkozóként szerzodo fél részére nem felróható, álláspontunk
szerint
a Kivitelezonek
a határido
módosítására
vonatkozó
szerzodésmódosítási
kezdeményezése

kelloen megalapozott.

Ismételten fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogyaszerzodéskötést
követoen beállott, elore
nem látható körülménynek és valamelyik szerzodést köto fél lényeges érdeksérelmének
együttes fennállása
szükséges ahhoz, hogya
közbeszerzési
eljárás eredményeként
megkötött szerzodés jogszeruen módosítható
legyen .. A hozzánk eljuttatott információk
alapján jutottunk a fenti következtetésre,
azonban lényeges megjegyezni, hogya
nem
jogszeruen
módosított
szerzodés
(az arra vonatkozó hirdetmény
közzététele alapján)
Közbeszerzési Döntobizottsági vizsgálatot és - adott esetben - bírság kiszabását vonhatja
maga után ..
A szakvéleményt
alapján

az Ajánlatkéro

készítettük

el, az adatokat

téves következtetésekért
Jelen

szakvéleményt

megfeleloen

készítette.

névjegyzékében

és muszaki ellenore

A MultiContact

Tisztelettel,

Consulting

Általános

Szerzodési

Feltételeinek

Consulting Kft. a hivatalos közbeszerzési tanácsadók

sorszám alatt szerepel.
MultlCOJJtact

CnosulUng

Kft ..

1056 Bud'lpt.SI, 1'6\:im lér 2-3
Hhat'llo" kö;,beszcrLési Itlfliicsadó, 246.

~~~a~~
közbeszerzési

tanácsadó

MultiCcn13c1 ccnsul1ing Kft.
]056 Budapest, FóV'lin1 tér 2-3.

Kelt: Budaörs, 2009. október 6.

eredo

nem vállalunk ..

MultiContact

246. nyilvántartási

anyagok, dokumentumok

nem vizsgáltuk, így a hibás adatszolgáltatásból

felelosséget
a

által átadott
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FeIiegyzés:
A 2009. szeptember 15.~i és 22.-1 egyeztetésen felvetodött, hogy az útépíto a
Kossuth Lajos utcában nem tudta idoben átvenni a munkaterületet.
Miilt a PVK Kft. ügyvezetöje nyilatkozom, bogy a. közmuépítések során
feltárt bekötési hiányokat a PVlC Kit.-nek utólag kellett p6tolni, a
késedelmes munkaterU'let átadást ez indokolja.

Páty,2009-10-01
••

PVK
Péty Ozemebt4
VaWOnltualGt(ft.,. .
Közmá
2071 Péty, K0$8ulh L. u. 79.

Hudapest,1009.

Il~temher22.

T6nll:Zúo: S •..6/2008

P6t)'

ÖnkormáDyzat

KÖZB8&

fí1X
Kolttlth L. u. 83.
2011

Tirgy: "11 kBuélJ útb416zadnak febíjftu.· Fazllma Mihály 61 V4rbeIY1 utc. dtepltés
T6rgyi munkával

kapQso1&tban az alábbi

tol'VClzöi

llYlWkoutot tesszi1k:

A h.1YJzlni bqj4rú alapj4n mtr;illapftható, hol)' a \OrVez •• 6tll eltelt id6szakb11\ - v61het6en a
nagy teh~atPjímn\ forgalom következtében "'"a VmneS)'i \IQ pályaB2.erlcflZetO "ijOI mértélr;ben
teherbiféd.t veaztDttc 61 tönkrement, Bz6rt a Vdrhesyi ulea O .ji 140 •• O + 47~ 8zmlvénye között
teijcs p!lYlUZerkout Clore szl1ks'gu.

TilJZtclettel

13, okt.

2009

13:48
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Sarokko Bt
2013 Pornál:
Cseresznyés u. 21.

Tárgy: Nyilatkozat

Páty Kossuth Lajos utcában a PVK feljegyzése alapján az Útéppark Bt. a kivitelezési munkát
nem tudta idoben megkezdeni.
A Várhegy utcában a kivitelezés megkezdése után a többs::!:öricsötörés következtében az
altalaj felázott. A felázott teherbCrását vesztett altalaj miatt az eredeti terv szerinti módon az
utca nem építheto meg, ezért teljes altalaj és pályaszerkezet cserére van szükség. A müszaki
feltételek módosulása miatt a kivitelezönek hosszabb idore van szüksége a munkálatok
elvégzésére, mint amelyet az eredeti ütemterv tartalmazott.
A vállalkozó a szerzodésmódosftási igényében a Kossuth Lajos utcában plusz 26 napban
jelölte meg a kivitelezési idoszakot, a Várhegy utcában plusz 8 napban Jelölte meg a
szükséges kivitelezési idot. A határido módosítása müszakilag indokolt.

Szentendre, 2009. október 6.

Horváth Frigyes
müszaki ellenor

S(

Útépíto és Mélyépíto Betéti Társaság
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park, Sóstói út 7.
Te1.:22/505-616, 321-001 Fax:50S-617
Email: uteppark@axelero.hu
Adószám: 29422942-2-07

K&H: 10200232-29373817-00000000

CIB:I0700093-04392202-511000005

Ikt.szám.:

Páty Község Önkormányzat

Cgj.: 07-06-001206

kG! hlA

/2009.

Ügyintézo: Borbásné 22/321-001

2071 Pátv

Dátum: Székesfehérvár, 2009-09-28.

Kossuth u. 83.
( ..~_.-

-

!"""l
,> ....
Ill}"..
.A.:\,:';Ij~~.:l_;1

,.'"

.'.,

~C~\I.,·~~~~"';'

Tárgy: Szerzodés módosítás kezdeményezése

.. ,

"-"';, ..
..••.
, "
;l!l~\,
::"~.-C~t,

r-.-···" ··Ka~§w:ih;,;
····..·.."
2071 __
r-'áty~

l.\í,

.

~;~:);~Q~
(~~9;~'""
~rxf).

,
Tisztelt Cím!

, •.•k···~~/"'.
EI
..O.•..c.t.(-

Az utak és csapadékvíz elvezeto csatornák felújítására 2009.
Kivitelezoi vállalkozói szerzodés módosítását kezdeményezzük.
A szerzodés
követo 49-ik
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köztünk

Ill. fejezet elso bekezdésében
a befejezéSi határidot a munkaterület
napban határoztuk meg, mely jelen esetben október ll-e.

létrejött

átadását

Kezdeményezzük a határido módosítását november lS-ére.
Indokaink
-

-

a következok:

Az augusztus 03-án összeállított ütemterv
szerint a Kossuth utcát szeptember
kellett volna munkába vennünk. Ez legkorábban szeptember 30-án lehetséges, így
késedelembe kerültünk.
A szeptember
22-j kooperáción a tervezo lenyilatkozta,
hogy a Várhegy
utcában a 0+140
és a 0+475 km. szelvények között teljes pályaszerkezet
végrehajtani.
Ez a változás további 8 nap határidocsúszást eredményez.

Kérjük, hogy fentiek miatt szerzodésmódosítási

kérelmünket

elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel és köszönettel:

04-én

26 nap

- Fazekas
cserét kell

