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l.nEGBizAsI szERzŐpÉs

PREAMBULUM

l Jelen szerződés a ,,Benta patak meder-rehabititdciója c' projekt megaalósítasa során! 
független mérnöki / műszaki ellenőri teaékenység és teraellenőrzési feladatok ellátása,, tátgy(t

- nyílt közbeszerzési el1árás lezárásaként jött létre, annak érdekében,hogy nyertes

l Ajánlattevő a projektcélok megvalósulását minélhatékonyabban biztosítsa.

t A szerződ'és alanyai:

- |r'{EGBÍaÓ
l Közép-Duna_völgyi Környezetvédelmi ésYizngyilgazgatiság

továbbiakban, mint Me gbiző
l Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi nt 4-]'.

! Adószám: 1,5308380-2-42
Képviseli: Kabay Sándor igazgatő

I Telefon: 06-7-477-351.0I
Telefax : 06-1,-477 -3579

= E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu
I

valamint

I MEGBÍZoTT
AGROINVEST Külkereskedő, Eővállalkozó és Szolgá|tatő Zártkörűen Működő

a Részvénytársaság
! továbbiakban, mint Megbizott

- Székhelye: 1117 Budapest, BudaÍokiút79.

l Adiszám:"l0679988-2-43
' Bankszámlaszám: MKB 10300002-20347769-00003285

- Cégsegyzékszárn: 0'1'-1'0-041770

I répviseli: Fekete Ba|ázs vezétigazgatő
Teief on: 0 6 -1. -385 -2562

, feiefax: 06-1,-209-5506
I E-mail: fekete@agroinvest,hu

- Kapcsolattartó: Dr. Károlyi Csaba

l 
'gyüttesen 

a továbbiakban: Felek.

! t. A szetződéstfugya

- A ,,Bettta patak meder-rehabilitációja c. projekt megvalósítása során független

| -érnöki f rnűszaki elienőri tevékenység_ és tervellenőrzési feladatok ellátása"
rnegbízásí szer ző dés keretében.



A részletes feladatokat jelen szerződés és mellékletei tarta\rnazzák. A Megbízott
elvállalja az általa megismert feladat ellátását, és minden etőÍeszítést megtesz a
projekt sikere érdekében. A Megbizott részIetes kötelezettségeit a jelen szerződés 1'
számű melléklete kép ezi.

2. Megbizási díj és Íizetésifeltételek

(1) A Felek megállapodnak abban, hogy aMegbízott 8 400 000,- Ft + 20% ÁFA, azaz
nyolcmillió-négyszázezet forint + 20% ÁrR 1osszesen bruttó 10 080 000,- Ft)
azaz btuttő t1zrnillió-nyolcvanezer Íorint ellenében elvégzi a jelen szeruődésbő7
úháram]Ó feladatokat.

A Felek rogzitik, hogy a Megbizott negyedévente nyújthat be időarányos
számlát. A végszámla benyújtási határideje: 2011'. augusztus 15.

A szárnla benyújtása a teljesítés igazolása esetén történhet meg. A teljesítés
igazolását a Felek kozös jegyzőkönyvben teszik meg. A jegyzőkijnyv tervezet
elkészítése a Megbízott feladata.

A Megbízott díjának megfizetésére a Megbíző és a Pro Régió Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szo1gáItató Kht., mint Közremí1ködő
Szervezet kozott létrejött és a jelen szetződés mellékletét képező Támogatási
Szerződés rendelkezései szerint kerül sor. Ennek megfelelő en az esedékes
megbízásí díj kifizetését a Megbizot részére közvetlenül a Közreműködő
Szervezet teljesíti átutalással, a számlakiáIlításátil számitott 60 napon beltil.

3. A szerződés időtartama

(1) A Felek jelen Szerződést a ,,Benta patak meder-rehabilitóciója c. projekt megaalósítása
során fi)ggetten mérnöki / műszaki ellenőri teaékenység és teruellenőrzési felad"atokellátósa megvalósításáig, elszámolási és jótáIlási tdőszakáta, azaz
2013. augusztus 15-ig kötik.

(2) A Megbizott köteles az építési projekt sikeres \ezárását követő két éves
időszakra rendelkezésre állást biztosítani, amelynek díja a jeien Szetződ'és
szerinti rnegbízásí díj r észét kép ezi.

(3) AMegbízott feladatai a rendelkezésre állási időszakban a létesítmények utó- és
ÍelülvizsgáIatával, azok előfuásszefli üzemelésével kapcsolatos ellenőrzések
során képviselni a Megbízőt. A Megbízott közremúködik az esetleges hibák,
eltérések feltérképezésében. A Megbízott köteles eljárni az esetleges kiegészító
v agy pótmunkák tekintetében'

I
(2)

(3)

(4)
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4. A szerző dés f elmon d,ása, mó dosítás a

(1) A jelen SzerződésÍe a magyar jog szerződés Íelmondási és megszüntetési
szabáIyai irányadóak, a jelen Szerződésben szabáIyozott különleges
kikotésekkel.

(2) Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés azonnali
hatáIyu Íelmondásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és

viszont.

(3) A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megbízó a

Megbízotthoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a

Szeruődést, ha:

. a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan Vagy ismételten
megszegi (súlyosnak minősül az a szetződésszegés, amelyet a

Szeruődés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a Projekt (határidőre
történő ) me gvaló s ulás át v eszéIy ezteti) ;

o a Megbízott aMegbízó által megadott ésszeri1határtdőn belul nem tesz
eleget a ÍelszÓIításnak, hogy szet ződésszeríi kotelezettsé geinek tegyen
eleget;

o a Megbízott ismételt Íelszilítás ellenére nem teljesíti a Megbízó áItaI

adott utasításokat;
. a Megbízottfizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végels zámolási

eljárás indul vele szemben, felÍüggeszti gazdasági tevékenységét,
beszünteti kifizetéseít;

o jogeús elmarasztaló hatátozatot hoznak a Megbízott szakmai
tevékeny s é gét érintő szab áIy sértés va gy búnc selekmény miatt;

. a Megbízott nem biztosít1a (r,ugy nem njít1a meg) az előítt
bankgaranciát vagy biztosítást, vagy a garanciát nyújtó bank, vagy a

biztosíti tevékenységi engedélyét elveszítette, vagy fizetésképtelenné
vált és a Megbízott hatadéktalanul nem ad u1abb bankgaranciát, vagy
nem köt i\abb biztosítást;

. a Megbízi a szetzódést azonnali hatállyal felmondhat1a,ha az érdekeit,

különösen a projekt előrehaladását vagy a jÓ hírét sértő esemény
következik be, arról tudomást szerez és ez a Megbizottnak felrÓható,

vagy az ő érdekkörébe esik.

(4) Felmondás esetén a Megbízott koltségére a Megbizó maga fejezheti be a

s zolgáItatás okat, v agy azokat harmadik személlyel elvé ge ztetheti.

(5) ASzerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a

Megbízott azonnal és oly módon köteles beÍejezni a SzolgáItatások teljesítését,

hogy az ennek kapcsán felmerüló költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.

(6) A Megbízott a Megbíző részére küldött 90 naPos felmondási idővel
megszüntetheti a Szerződést, ha:
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. írásbelí felszilítása ellenére nem Íizetlk meg részére a MegbízÓ áItal
elfogadott teljesítés után jfuő összegeket, azok esedékessé váIásátÓI
számitott1'2} nap eltelte után sem; vagy

. a Megbíző ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szetződéses
kötelezettségeit'

(7) A Fél szerződésszegést követ el ktilonosen, ha nem teljesíti aSzerződés szerinti
kötelezettségeinek bármelyikét.

(8) A Feleket teljes korű kartérítési felelősség terheli aSzerződés megszegéséétt.

(9) A Felmondás esetén a Felek elszámolnak egymással és a Megbizott köteles
minden, a projekttel kapcsolatban nála lévő adatot, iratot, adathordozÓt,
címjegyzéket, stb., annak készültségi állapotától függetlenül a Megbízónak
tételesen átadni. Köteles továbbá minden szükséges jognyilatkozatot megtenni a
projekt Megbiziivagy más Megbízotti jogáIlásban lévő szereplője felé a projekt
folytatása érdekében.

5. Szerződéstbiztositő mellékkötelezettségek

(1) A Megbízott az ajád'ata alapján a szerződés aláírását követő 30 napon belül
koteles a megajánlott teljesítési bankgaranciát csatolni. A jelen pont nem
teljesítése esetén aMegbíző a szerződést azorurali hatállyal felmondhatja.

(2) Szerződésszegés esetén a teljesítési biztosíték terhére a Megbízó jogosult
lehívást eszközolni. A lehívás lehet részleges vagy a teIjes értékre kiterjedó.
Abban az esetbery ha a teljesitésíbiztosítékpénzügyi alapja kimerül, aMegbízi
jogosult a Szerződést egyoldalúan felmondani' A Megbízott felhívásra
felmondás terhe mellett - koteles a teljesítési biztosítékot az eredeti szintre
Íeltolteni. Ennek megtagadása egyoldalú felmondási ok.

(3) Szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lefuvás mértéke a MegbízÓ
kízár iIagos mérlegelési j o gköre'

(4) A Megbízr a teljesítési biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is
követelheti'

(5) A teljesítési biztosíték mértéke: 840 000,- HUF

(6) Megbízott köteles a rníiszaki átadás-átvételi el1fuás sikeres lezárását követő 30
naPon belül a teljesítési biztosíték 50%-ának megfelelő mértékí1 biztosítékot
rendelkezésre bocsátania a rendelkezésre állási időszakra. Amennyiben
Megbízott ezen kötelezettségének nem tesz elegetMegbízőjogosult a késedelmi
kötbér szabáIy ainak me gfelelően eljárni.

(7) A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni és az ezzeI kapcsolatos kötvényt
bemutatni a szeruődés megkötést követő 30 (harminc) napon belül.
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(8) A felelősségbiztosítás mértéke: 25.000.000,_ HUF

(9) Amennyiben a Megbizót a Megbizott felróható magatartása következtében a
tárnogatás' illetőleg a támogatás egy részének visszafizetésére kötelezik,
Megbízott az ebbőI eredő kárt köteles aMegbiző tészéte megfizetni.

(10) A Megbízott késedelmes teljesítés esetén köteles a teljes nettó megbizási díj 1'%-

ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért Íizetni a Megbízónak minden
késedelmes naP után. A késedelmi kötbér a teljes nettó rnegbizási díj 30 %-áig
terjed.

(11) Ha a szetződés teljesítése olyan okból hiúsul meg/ amelyért aMegbízobt felelős,
Megbízott köteles Megbíző tészéte a teljes nettó megbízási dij 10%-ának
megfelelő mértékú meghiúsulási kötbért fizetni. Ez esetben a MegbízÓ jogosult
továbbá a MegbÍzott költségére a munkát a jelen szerződésben meghatátozott
tartalomrnal elvégeztetni és az esetleges többletköltségeket (és/vagy kárát) a
Megbízottal szemben érvényesíteni.

6. Szeruődésselkapcsolatos okmányokerősorrendje,értesítések

(1) Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi
sorrendj ét hatát ozzák me g:

o A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása'
o A kozbeszerzésí eljátás dokumentáciÓja.
o A közbeszetzésí eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat.
o }elen szerződés.
. Jelen szetződés mellékletei'
o A szerződés aláírását kovető levelezések és értesítések.
o A szerződés aláitásátkövetően keletkezett egyéb okmányok.
o A szetződés aIáirását követően keletkezett szóbeli kozlések írásbeli

megerősítéssel.

(2) A Megbizott és a Megbiző közötti bármely írásos kommunikációt személyesen
vagy postán kell eljuttatni, a Felek jelen Szerződésben meghatározoft' címére.
Amennyiben a Felek egymásnak Íaxszámot vagy e_mail címet megadtak, ezen
kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az
jelentős (külonösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit),
írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben va1y telefaxon.

(3) Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli
dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a hatátidő betartottnak
tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 őtáíg tértivevényes, ajánlott
küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegíi vagy a
Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.



(8)

(4) Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előirt bármilyen értesítést,
hozzájárulást, jóváhagyást, ígazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon
kel1rögzíteni.

(5) A szóbeli köziéseket utólagosan, késedelem nélkül írásban meg kell erósíteni. A
szóbeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag fuásba Íoglalták.

(6) A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés
teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére áIIÓ inÍormáciÓkat és/vagy
dokumentáciÓt. A Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a

S zer z ő dés nte gs zúnés ek or v i s s z a a dn i a Me gbízónak.

(7) Teljesítés során a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik
Fél olyan szernéIyt von be, aki a rnagyaÍ nyelvet nem ismei tárgyaIási szinten,
köteles minden - akár inÍormális - megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb.,

során tolmácsot biztosítani. Minden alkalmasság körében vizsgáIt
szakembernek tárgyalási szintíi magy ar nyelvismerettel kell rendelkeznie.

A Megbízó kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetóségek:

Név: JÓzsa Norbertné, projektmenedzser
Postacím: ].088 Budapest, Rákóczi ut 41'.

Telefon: +36-1-477 -3500 / 12050
Mobiltelef on: + 3 6-30 -7 43 -561,4

Telefax: +36-1-477-3509

E-mail : jozsa.norbertne@kdvv izig.hu
Egyéb elérhetőség: -
N év : Tolnay-Knef él y Gy or gy, I. Szakaszmérnöks é g, szakas zmérnök
Postacím: I' Szakaszmérnöksé g, 1211' Budapest, Kvassay-zsilip
Telef on: + 36-1. -27 6-99 44
Mobiltelef on: + 36-30 -343 -5824
Telefax : +36-1-277 -327 2
E-mail : szakaszl,@kdvvizi g. hu
Egyéb elérhetőség: _

A Megbízott kapcsolattartásra kijeltllt személyei és elérhetőségek:

Név: Dr. Károlyi Csaba
Postacím: 1117 Budapest, BudaÍokí út 79.

Telefon: +36-1-385 -2562
Mobiltelef on: + 36-30 -27 9 -0590
Telef ax : + 36-1. -209-5506
E-mail: karolyi. csaba@upcmail.hu
Egy éb elérhető s é g: + 36-1 -319 -65 48

(e)
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Név: Barna Béla
Postacím: 1117 Bgdapest, BudaÍoki ut 79.

Telefon: +36-1-385 -2562
Mobiltelef on: + 36-30 -914-7 988
Telefax : + 36-1, -209-5506
E-mail : b arna@ agroinve st. hu
Egyéb elérhetőség: _

7. A Felek egyéb megállapodásai

(1) A Megbízottnak Íokozott felelőssége á11 fenn a tevékenységéért és a
tevékenységén keresztül a projekt teljesítésért' Ennek korében kiemelt
felelőssége van és kártérítési kötelezettség terheli'

(2) A Megbízott kijelenti, hogy a Projekt kapcsán aláírt Tárnogatásí Szerződést
(továbbiakban: TSz) és az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban:
Aszr1átolvasta és tudomásul veszi, hogy a fenti Szerződésekből (TSz, Ászr1 a
Megbízottra háruló azoÍ'L kötelezettségek teljesítéséért, melynek előfeltétele a
jelen MegbízásiSzerződésbőI fakadó megbizotti kötelezettségek szerződésszefli
teljesítése is, rnulasztása esetén a felelősség a jelen Megbízási Szerződés
Megbizott1át terheli'

(3) Bármilyen szernéIy vagy eszkoz bevonása a teljesítésbe csak a magyar
jogszabáIyok szerint (azoknak megfelelően) lehetséges és ezen belül is
kiemelten kell vizsgáIni a Kbt-nek való megfelelést. Ezen pont teljesüléséért a
Megbízott a felelós.

(4) A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jiváhagyásával és a Kbt.
rendelkezései szerint váItoztatha\a meg a Szolgáltatások korében eIjáró
Közreműködőit és az általuk a Szolgáltatások elvégzéséhez a Szerződésben
kikötött hozzájárulás mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú Íelmondásra adhat okot a

MegbizÓ döntése alapján.

(5) A Közremíiködő a SzolgáItatások teljesítéséhez további Közremúködőt nem
vehet igénybe.

(6) A projektben a Megbízott részéről Közremúködő helyébe lépő másik megbízotti
Közreműkodőnek legalább ugyanolyan képesítéssel és gyakorlattal kel1

rendelkeznie, mint a leváltott Közreműködőnek.

(7\ A Megbizott részétőI Közrerníiködő leváltásával és pitlásával kapcsolatban

l 
\ / 

felmerülő költségeket a Megbízottnak kellviselni.

(8) Amennyiben a Megbízi megítélése szerint valamely Közreműködő a

Szolgáltatások teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye Vagy mulasztása a

t
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Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, ha
kiválasztása nem a Szetződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással
kérheti a MegbízottÓl a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul
köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott
Közreműködő megfelelő pótlásáról.

(9) A Megbízottnak írásos jóváhagyásra be kell nyújtania a Megbizóhoz a
Közremúködők kijelölésére vonatkozikérést. A Megbízó 30 napon beltilkoteles
válaszolni a kérésre, elutasító váIasz esetén dontését indokolni köteles.

(10) A Szerződés bármely módosítását kizáróIag a magyar jogszabáIyok és
kiemelten a Kbt. rendelkezéseivel osszhangban, itásban', aSzerződéssel azonos
mÓdon lehet megkotni.

(11) Ha a váItoztatás a Megbízott érdekkorében á11ó okbÓl vagy szerződésszegése
miatt szükséges, a váItoztatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell
viselnie. A Megbízó jogosult a kényszervétel szabáLyalt alkalmazni.

(12) A mÓdosított Szerződésre a Szerződés mÓdosítással nem érintett valamennyi
egyéb rendelkezése megfelelóen irányadó.

(13) A Megbízott köteles írásban értesíteni a Megbízőt a szetződési Íeitételekben
megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartÓja nevének vagy címének,
továbbá bankszárnlaszárnának megváItozásátóI vagy bármilyen egyéb, a
telj esíté s szemp ontj ábÓl lénye ges v áIto zásról'

(14) A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges áIlásÍoglalásokat és
döntéseket megadja és részt vehet aMegbizott által kezdeményezett eljárásokon
és egyeztetéseken' Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a
S zolgáItatá s ok telj e sítését'

(15) A Megbízottnak szakcégtőI elvárhatő, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai
gyakorlat szerint kell teljesítenie a szer ződéses kötelezettségeit'

(16) A Megbízott köteles minden, szakcégtől elvárhatÓ intézkedést megtenni a
Projekt határidőre történő, rníiszakIlag kifogástalan és költségeiben
Ieggazdaságosabb megvalósítása érdekében.

(17) A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a
Megbízott megítélése szerint az adott utasítás túllépi aSzerződés kereteit, vagy
aMegbizi szakszeríitlen vagy jogellenes utasítást ad, vagy azzal szemben egyéb
fenntartásaval1, akkor az adott utasítás kézhezvételétől szárnított 8 napon belril
_ ha ez nem okoz érdeksérelmet, ha érdeksérelmet okoz azonnal - értesítenie
kell a Megbízit, feltátva részletesen és indokoltan az adott utasítássai szembeni
fenntartásait. Amennyiben a Megbízi az utasitást a Megbizott értesítésében
foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott _ jogszabáIyi kivételektől eltekintve -
köteles az adott utasítást végrehajtani'
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(18) A Megbízottnak mindenkor lojálisary mint aMegbizi megbízhati tanácsadója,
szakmája etikai és egyéb szabáIyai szetínt, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell
eljárnia. A Megbizó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem vállalhat.

(19) A Megbízott és valamennyi Közremúkodője titoktartási kötelezettséggel
tattozik aSzerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi inÍormáció'
megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt
és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbíző nern ad1a előzetes írásbeli
hozzájárulását, jogszabáIyban előírt kötelezettség kivételével _ Sem a
Megbizott/ sem Közremúködői nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a
fentiek szerinti inÍormációt harmadik személlyel illetve nem hozhatják azokat
nyilvánosságra. AMegbízott és Közreműködője aSzerződés keretein kívül nem
használhatja fel a Szerződés teljesítése céIjábÓI készített terveket,
dokumentumokat.

(20) A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem váIlalhat1a,
amely sértheti vagy veszéIyeztetheti a Megbízóval szembeni kotelezettségei
teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbizó a Szerződés azonnali
hatályú felmondására j o gosult.

(21) 
^ 

Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében,
hogy megakadáIyozza vaw megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek
lehetetlerrrré teszik vagy veszélyeztetik a Megbízott vagy Közreműködői
részétőI a Szetződés objektív és pártatlan teljesítését' Ennek keretében a
Megbízott _ a jelen Szerződésben és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb
rendelkezések betartásával kártalanítási igény nélkül köteles
összeférhetetlenné vált Közreműkodőjét haladéktalanul kicserélni . A Szerződés
időtartama alatt bármilyen osszeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén
haladéktalanul értesíteni kell a Megbizót.

(22) A Megbizó megvizsgáIhat1a, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett
intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét.

(23) Amennyiben aMegbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére
nem szünteti meg, a Megbízó - a jelen SzerződésbőI fakadÓ egyéb jogainak
sérelme nélkül - azonnali hatállyal felmondhaL1a aSzetződést.

(24) A Megbízottnak biztosítania kell Közremúködői szárnáta azon eszközöket és

felszereléseket, amelyek leginkább elősegítik a Szolgáltatások hatékony
teljesítését.

(25) A Megbízott oly módon Íelelős Közreműködői magatartásáért és

cselekményeiért, mintha azok a Megbízott magatartáSa Vagy cselekedetei lettek
volna. A MegbízÓnak valamely Kozreműködő igénybevételéhez adott
hozzá1árulása nem mentesíti aMegbízobtat a Szerződés szerinti kötelezettségei
és felelőssége alól.



(26) A Megbízottnak kártalanítania és mentesítenie kell a Megbízit, annak
MegbízotI1ait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral
szemben, amely a Megbízott tevékenységébőI vagy mulasztásábÓI ered a
SzolgáItatások teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a
szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabáIyok, hatósági
rendelkezések va gy harmadik személyek j o gai me gsértés ébőI szárrnazlk.

(27) li{1nden jelentés és dokumentum, így péIdául terképek, diagrammok, rajzok,
specifikációk, tervek, statisztIkák, számitások, adatbázisok, szoftverek és az
ezeket alátámasztó nyilvántartások stb., amelyeket a Megbízott a Szerződés
teljesítése során állított össze, készített el a MegbízÓ kizáróIagos tulajdonát
képezik' AMegbízottnak aSzerződés megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe
tattoző minden dokumentumot a Megbiző tészére. A Megbizó előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül a Megbízott a Szeruődés teljesítése során összeállított,
készített vaw birtokába jutott dokumentumokat nem hasznáIhat1a fel a
Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak
alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.
Jelen joglemondás ellenértékét a Felek a Megbízási díj meghatározásánáI
kifej ezetten f igyelembe vették.

(28) A Megbízott nem publikálhat cikkeket a SzolgáItatásokkal kapcsolatban/ nem
hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáItatások során
a Me gbízi e\őz etes írásbeli jóv áhagy ása nélktil.

8. logválasztás,alávetés,jogvitákrendezése

(1) A Megbízónak és a Megbízottnak minden etőÍeszítést meg kell tennie, hogy
tárgyalásos úton rendezzenek aSzerzódéssel kapcsolatban bármely vitát, amely
közöttük felmerül.

Ha vitás ügy merüIt fel, a szetződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott
megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céIjáből
egyeztessenek' Amennyiben a tárgyalásos rendezésre irányuló kísérlet nem
sikeres annak megkezdésétől számitott 30 napon belül vagy a rendezési kérésre
a Fél nem váIaszol érdemben 30 napos határidőn belül, bármely Fél jogosult a

vita végleges és végrehajtandó rendezése érdekében a jelen Szerződésben
kikötött jogi fÓrumhoz Íordulni a jogvita eldöntése végett.

Bármely vita eldontésére, amely a jelen SzerződésbőI vagy azzal
összeÍiggésben, annak teljesülésével, megszegésével, megszíinésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezlk, a szerződő Felek
alávetik magukat a Megbizó székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkez ő bir őság döntésének.

A Szerződésre, annak értelmezésre és teljesítésére, vagy azzal összeÍnggő
bármiiyen cseiekményrc a magyar jog az irányadó. A Megbízott kifejezetten

(2)
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nyilatkozza, hogy a teljesítéssel összefüggésben ezt elÍogadja és aláveti magát
ezen szabályoknak'

A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben me ge gy ező tartalmú okiratot jóv áhagy óIag aláir1ák.

Jelen szerzódés készült 7 (hét) példányban rrrawar nyelven. A szerződés az alábbi
elválaszthatatlan mellékleteket tartalm azza'.

7. szární melléklet: Megbízott részletes köteIezettségei (rniiszaki leírás)
2. számtt melléklet :Számlázási rend
3. sz. melléklet: Támo gatásí Szeruődés
4. sz. melléklet: Általan os Szerződési Feltételek

Kelt: Budapest, 2009. Íebruár 11'.
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I. számu melléklet

1'. A megvalősitásta kerülő építési munkálatok bemutatása

A Benta-patak meder-rehebilitáció c. projekt

Műszaki ellenőrzés helye: Pest megye, Százhalombatta, Étd, Tárnok, Sóskút és
Biatorbágy településeken átÍoly ó Benta-patak.

Százhalornbatta 2644, 2612, 0270, 0195, ht sz.
Érd O84, 0173, 0181 hrsz.
Tárnok 3032, 1'605, 05, 086 hrsz.
Sóskút 053, 899, 1']'67, 0165, 0149 hrsz'
Biatorbágy 01'49 Lusz'

A Benta-patak meder-rehabilitáciő keretében tervezett beavatkozások:

A Benta-patak meder-rehabilitáciÓja az 1+987-20+192 km szelvények kozott 18,205
km hosszban. A patak több szakaszán sor kerül a meder kotrására és a rézsíi
ígazitására.
Egyes mederszakaszokon a partéIek megemelése szükséges, illetve a meglévők
magasítása.
A mederben három rovid szakaszon a 10+660 km, a 11+396 km és a 17+650 krn
szelvények kornyezetében egyedi kőprizmás, illefve túzlhotganyzott acélhálós
kőmatrac és kas kombináciÓs meder és rézsíi biztosítás kerül megépítésre. Épül
továbbá a depóniák mögötti területek viztelenítésére 14 db átercsz.

2. nttalanos rész

A műszaki leírásban a _ Kbt' 58.S-ának (1) bekezdése alapjárL _ az ajánlati felhívás
kiegészitése érdekéberL, az ajánlati felhívás általánosabb jellegéhez képest részletesen
meghatározzuk azokat a míiszaki és minőségi követelményeket, amelyeket az
aj ánJatkér ő a beszet zés tár gy ával szemb en támaszt'
Ajánlatkérő Íelhivja az ajánlattevők figyelmét arra,hogy a jelen fejezetben, illetőleg a
szerződésestervezetben foglaltak egyaránt az ajánlattevő kötelezettségét képezik,
továbbá ajánlattevő Íeladatát képezik a míiszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos
jogszabáIyokban meghatározott, itt esetlegesen nem nevesített feladat ellátása is.
Ajánlatkérő Íelhívja a figyelmet arra is, hogy az EIJ projekt tárnogatási szerződés
alapján nincs mó d a szer ző désben el őirá ny zott volumen növelé s ére.

Az ajánlattevő az árazatlan kiviteli tervbe betekinthet, az ajánlatkérővel (ajánlati
Íelhívás A melléklet I. pontban megjelölt elérhetőségeken) előzetesen egyeztetett
időpontban.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajáilattevőket a munkálatok helyszínének és környékének
megtekintésére és megvizsgáIására is, hogy saját maguk szerezzenek be sa1át
felelősségükre minden olyan további inÍormáció! amely ajánlatuk elkészítéséhez és a
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szerződéses kotelezettségek elváIlalásához szükségesek' Az ezzel kapcsolatos
minden költség és felelősség az Ajánlattevőt terheli.

3. AMegbizottfeladatai

Megbizott általános kötelezettsége, hogy a munkák eIőkészítésének és
megvalósításának szervezése, minőségi és mennyiségi ellenőrzése során ugy jáqon
e1, ahogy az a Megbízó érdekeinek képviseletét legjobban szolgáIja.
Tevékenységével biztosítania kell, hogy az építési munkák rniiszakllag
kifogástalanul, az előirányzott pénzngyi kereten belül, a megadott határidőre
készüljenek el.

AMegbizott feladatai a beruházás előkészitése során

A kivitele zői tendetterv elkés zitése

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Yízngyi
Felügyelőség KTVF:-1'69-72/2008' számon és KTVF: 38268-7/2005. módosított 20.

428/2000. számú vízjogi létesítési engedély, és a korszeríisített vízjogi létesítési
engedélyezési tetv alapján a tenderterv elkészítése a Megbízi elvárása alapján, és a
DINPI-vel történő egyeztetés szerint.

Közreműködés a kivitelező kiválasztásárairányuló közbeszetzési eljárásban

A kivitelező nyilt közbeszerzési eljárás során kerül kiváIasztáSÍa a kivitelező, aki
fóvállalkozási jeIIeggel végzi eI az EU forrásokból Íinanszírozott munkákat. EU
támogatás miatt a folyamatnak minden részében illeszkednie kell az NFÜ, illetőleg
kozvetitő szervezet - ProRégio _ előirásaihoz.

A Megbízott feladatai ennek keretében:

Részvétel a költségvetési kiírás elkészítésében.

Az építési tender ajánlati dokumentációi műszaki fejezeteinek összeállítása a
Megbízi elvárásainak megfelelően.

Az ajánlattevőkre vonatkozó múszaki és szakmai alkalmassági feltételekre
javaslattéte1.

Jav aslattét el az aj ánJ'atok értékelé si szemp ontj aira.

A míiszaki j elie gű aj ánlattevői kérdések me gvála szolás áb an közr eműkö dé s.

Szakértőként részvétel a bíráIi bizottság ülésein, az ajánlattevőkkel folytatott
tárgya1'ásokban.

Szakértői közreműködés a beérkezett ajánlatok kiértékelése során és múszaki
értékelő jelentés készítése az ajánlatoktÓI'

T-
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1. számú melléklet

A generálorganizáciÓs terv kidolgozása során közreműködés és részvétel az

egyeztetéseken.

Tervellen őtzési f e ladatok

A tervdokumentáció teIjes-körűségének, hibamentességének ellenőrzése, javítások -
korrekciók elvégeztetése, figyelemmel a 290/2007 (X.31') Korm. rendelet 9. S-ában
foglaltakra is.
AMegbizói érdekekettikröző, gazdaságos megoldások alkalrnazásának ellenőrzése.

Az épitési munkák során végzendő tevékenységek:

Ellenőrzi, jÓváhagyja a kivitel ező áItaI készítendő részletes kivitelezési ütemtervet és

organizációs tervet.

Lebonyolítja a munkaterület átadás-átvételi eljárást, ennek során feladata:
- a hatÓsági engedélyek, üzemeltetői jóváhagyások átadása a

kivitelezőnek,
- a munkaterület átadása a kivitelezőnek,
- aZ építéstechnológiai, minőségbiztosítási és minőségtanúsítási tervek

elbírálása és jÓv áhagy ása, munkakezdési engedély kiadása.

Feladata a kivitelezés folyamatos és állandó mennyiségi- és minóségi eIIenőrzése az

engedélyezett, 1őváhagyott technológiák alapján, eltérések esetén a szükséges

intézkedések megtétele, szif.kség esetén független mérések elrendelése, ezek

értékelése és a szüks éges intézkedések megtétele. Ennek érdekében feladata:

A ÍőváIlalkozási szerződésben, a tervekben és a megbízó áItaI megfogalmazott

elvárások teljesülésének ellenőrzése heti rendszerességgel, illetve problémától
Ínggő en alkaloms zerűen'

Az építésí naplÓ folyamatosan figyelemmel kísérése, a szüksé g es bejegy zéseket kel1ő

időben történő megtétele, a kivitelezési részhatátidők, határidők betartásának

e11enőrzése.

YáIaszad'ás a feltett kérdésekre a megbízi nevében, annak érdekeit SZem előtt tartva

kérdés súlyátÓl fü ggően rnegbízival előzetesen j Óváha gy atv a'

V áItozások végrehajtásának elrendelése, megvalósításuk ellenőrzése.

A munkaterület, iltetőteg a munkavédelem folyamatos ellenőrzése, szükséges javítÓ

intézkedések megtétele, visszaellenőrzése.

A minőség és bizonylataik folyamatos ellenőrzése, a legmagasabb minőség

érdekében minden szükséges intézkedés megtétele.

Együttműkodos a Megbizó, a tervezők és a tetvezői rnűvezetők megbízottaival

'iút 'eg szerínt, az építési munkákban résztvevők munkájának folyamatos

koordinálása
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I. számu melléklet

Folyamatos konzultációs kapcsolat tartása a MegbízÓval, mint a létesítmények
kezelőjével, üzemeltetőjével.

Minden, a kivitelezést akadáIyozó, késleltető körülményről annak felmerülését
követóen 24 Ólrán belül írásban (fax, email) köteles a Megbízó kapcsolattartásra
kijelölt képviselőit értesíteni.

Helyszíni egyeztetések megszervezése, minimum kéthetente, emlékeztető elkészítése
és elküldése az érintetteknek.

Folyamatos kapcsolattartás a DINPI-vel.

A PR-tanácsadó munkájának elősegítése, ennek keretében:
- együttmúködés a Megbíző PR-tanács adÓjáv aI,
- a PR tanácsadó sajtó- illetve egyéb tájékoztatási tevékenységéhez szükséges adatok,
tájékoztatások kellő időben történő megadása, szükség esetén helyszíni
munkavé gzésének biztosítása,
- részvétel aberuházás során rendezendő PR-rendezvényeken (pl. lakossági fórum) a
Me gbíz Ó s z akér tőj eké nt.

Feladatok a telj esíté sigazolás során

A ÍőváIlalkozási szetződésben rögzített Íízetési feltételek meglétének ellenőtzése,
teljesítési igazolások kiadása, eltérések kezelése' A ÍőváIlalkozÓ által benyújtott
szárnlák két munkanapon belüli ellenőrzése és megfelelőségi nyíIatkozat kiadása.

Közreműk Ó dés az e setle ges s zámlav iták rendez és ében'

A műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatása során végzendő tevékenységek:

A teljesített munkarészek műszaki átadás-átvételi eljárásának 1efolytatása a
megbízóval egyeztetve, a szerződés szerinti teljesítés teljes körűségének, az előfut
mű'szaki p araméterek telj e síté s ének ellenór zésére.

Az átadás-átv ételi jegy zőkönyvek o sszeállítása.

Részhatáridők meghatározása a megbízőval egyeztetve, figyelemmel az úgynevezett
T ámogatási Szer ződésben előírtakra.

Az átadásra kerülő dokumentáciÓ (kiviteli tervek, megvalósulási tervek,
m'űbizonyl atok, mérési je gy zőkÓnyvek) telj e s korú sé gének biztosítása.

Összefoglaló jelentés készítése.

Közreműködés és ellenőrzés a különböző hatóságok, szakhatóságok,
közmíiszolgáltatók felé benyújtandó dokumentáciÓk összeáIlításában,
megküldésében.

B eszámolási, nyilvántartási, adatfeldolgozási feladatok

A beruházás teljes Íolyarnatában megbízóval egyeztetve nyilvántartást vezet a
betuházási folyamat minden lépéséről: írásbeli-és fotó jelentés készítése. A
Támogatási Szetződésben (A9ZF 2. pont szerint) meghatározott elórehaladási



jelentésben kozreműködik, szakterülete vonatkozásában
me gbíz óv aI e gy e ztete tt i d őp ontr a ö s s z e áIIít1 a.

A Megbizó, a Nemzeti Fejlesztési'Ügynökség
mindenkor kérendő jelentések megadásához a
adatszolgáltatásokat me gadj a.

7. számu melléklet

a szükséges anyagot

és a Közreműködő Szervezet által
MegbízÓ által kért időpontokban az 

l

I

I

I

A ÍőváIlalkozli szetződés, illetve annak mellékletei módosításainak rendezése,
napr akész nyilvántartása.

A kivitelezési munk abeÍejezését követően végzendő tevékenységek

Az utófelülvizsgáIati és garanciáIís bejárások megszervezése, lebonyolítása,
dokumentáIása.

A Me gbizi s zet ző désből eredő igényérvényesítésének se gíté s e.
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2. számi melléklet

Számlánátsi rend

Részszámla
sorszáma

Részszámla iisszege
Teljesítési határidő

Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

1 840 000,- 1 008 000,- 2009.június 30.

2. 840 000,- 1 008 000,- 2009. szeptember 30.

a
-') . 840 000,- 1 008 000,- 2009. december 31.

4 840 000,- 1 008 000,- 2010. március 31.

5 840 000,- 1 008 000,- 2010.június 30.

6 840 000,- 1 008 000,- 2010. szeptember 30.

1 840 000,- 1 008 000,- 2010. december 31.

8. 840 000,- 1 008 000,- 20II. március 31

9. 840 000,- 1 008 000,- 20II.június 30.

10. 840 000,- 1 008 000,- 20II. augusztus 14.

Mindösszesen 8 400 000,- 10 080 000,-


