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amely létrej ött egyészrő7:

Ktirnyezetvédelmi és Vízügyi lgazgatőság Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi
it 4I. Adószám: 15308380-2-42 Telefon: 477-3510 Telefax 47]-3519 E'-mail: titkarsag@kdvvizig.hu
Képviseli: Baross Károly igazgatő
a Közép-Duna-völgyi

továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről: Magyar YízépítőZrt.
1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25.

ctme:

276-3773
420-3747
cégegyzékszáma'' Cg 01-10-046236
14544723-2-43
adőszáma:
számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
bankszámla száma'. 12001008-00132392-00100003
telefon:
fax:

továbbiakban, mint Vállalkozó között

1.

a

következő feltételekkel:

A'szerzódés tárgya

'Gyáli-patak rekonstrukciőja' projekt kivitelezése, továbbá ezze| összefuggő mérnöki szolgáltatások' a
közbeszerzési eljárás dokumentumai szerint, megfelelő minőségben, illetve a jogszabályoknak (így
különösen a I9II2OO9. (IX. 15.) Korm' rendelet, 1811996. (VI. 13.) KIIVM rendelet és kötelezcíen
a1kalmazandó előírásoknak megfelelően' hiba- és hián1rrnentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszeni
használatot biztosító á1lapotig a jelen szerződésbenrögzitett feltételekkel.

2. A'szerződ'és teljes műszaki tartalma
A Vállalkozás részletes műszaki lartalmát aZ

ajánlattételi felhívás' dokumentáció, valamint aZ

elfogadottYáIlalkozőiajánlathatározzameg.

3.
3'1.

Aszerződ'éses ellenértékés fizetések rendje
Jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke:293 000 000

Ft+ÁFA

azaz|<ett-őszázki|encvenhárom millió Ft+ÁFA, amely tartalmazza a műszaki tar1alom megvalósításának
teljes költsé gét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatb an ftzetendő minden díjat, illetéket
(vámot), az üzemprobák végrehajtásanak költségeit, az áúadási, használatbavételi eljárás költségeit,

minőségvizsgálatok, bármiféle dokumentáció készítésénekköltségét (beleértve a megvalósulási
költségét), abeavatkozással érintett (vizfo|yás,keresztező vezeték, út)
dokumentáció stb. készítésének
kezelők áItaI előírt szakfelügyeletek díjait, bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák' raktárak, stb.), a
felvonulási-' Vagyonvédelmi költségeket, az épitésitevékenységhezfelhasznált anyagok' energia- és
közműszolgá1tatás költségét, a 8.23' pont szerinti íeladatok ellenértékét,a garanciális és szavatossági
kötelezettségek költségeit' minden - a szerződés tfugyának megvalósításhoz szükséges - munka és
ráfordítás ellenértékét,belekalkulálva az árvá7tozásból, jogszabáLy-változásból' rejtett problémákból
adódó kockázatot, az esel7egesen felmerülő károk megtérítésénekköltségeit stb., tehát a létesítmény
tew ezeÍt á1l

ap otb

an történő megv aló sítás ának telj es díj át.

3.2. A

Válla|koző fentj áron felül többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet,kivéve a
szerződés műszaki taftalmát meghaladó és Megrendelő által a Kbt. szerint lehetséges körben
megrendelt, a Vállalko zó álta| eWégzett, a műszaki ellenőr által ígazolt pótmunkák ellenér_tékét.

3.3.

Ielen szerződés tartalm áÍőIkizárőlag szerződésmódosítás keretében lehet eltérni'

3.4. A
tör1énik.

vállalkozás e7lenértékénekelszámolása a jőváhagyott műszaki és pénzügyi

3.5.

2

Az

ajánlattéte]i felhívásban előírt tartalmú, Megrendelő általjóváhagyott
ütemterv jelen Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

Műszaki és Pénzügyi

3.6.

i.

A Vállalkozó részérevállalkozói előleg nyujtható. A vállalkozői e|őIeg csak egyszer vehető
igénybe a teljesítés megkezdésekor, mel1nrek mértékea3.I. pont szerinti A nélkül számított összeg
20oÁ-a. Az előleg igénylésérevonatkozó kérelmet és előlegszám|át a Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. által meghatározott feltételek teljesülése esetén a
Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kell

benyújtani, annak elbírálása nem a Megrendelő hatásköróbe tartozik, afta a I egrendelőnek semmilyen
ráhatása nincsen. A Vállalkozőnak a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit akkor is teljesítenie ke]1'
ha előlegben nem részesül.

ii.

Az előleget az első 4 részszámla összegének Kbt. 305. $ (3) g) szerinti részébőllevonva, 4
egyenlő részletben kell visszaflzetni. Ha nincs 4 részszámla, akkor az előleget a tész- és végszámlák
száma szerinti egyenlő részletekben kell visszafizetnt.

iii.

Felek megállapodnak abban, hogy az előleg elszámolására

a) az

első négy részszámla összegének Kbt. 305. $ (3) g) szerinti része terhére négy egyenlő

részletben kertil sor.

b) Ha nincs 4 részszámla, akkor az előleget a rész- és végszám|ák száma szerinti
részletekben kell visszaírzetni'

egyenlő

c) Ene

f,rgyelemmel Vállalkozó az első négy vagy _ a 3.6.iii.b) szerinti esetben - egyéb számú
részszámlájának a Kbt. 305. $ (:) g) szerinti részétaz e\őleg arányos részévelcsökkentett
összegben állíthada ki.

iv.

YáIlalkoző az igazoltan teljesített szakaszok alapjÍn 5 részszámlát és egy végszámlát nyujthat be;
I4oÁ, I20Á, 23'Á

v.

Az elkészilt munkáról

vi.

A

A részszámlák %-os arányaí: I5oÁ, 160Á,2IoÁ,

felek kozösen teljesítés-igazolő jegyzőkönyvet vesznek fel, arnelyben
rögzítik a műszaki teljesítést és ahozzátartoző pénzúgyikésztiltséget' A felek éita|aláirtjegyzőkönyv a
számlÍzás alapja. A jegyzőkönyv tewezet elkészítésea Vállalkoző feladata.

Vállalkoző díjának megfizetésére a Megrendelő és a Pro Régió Közép-Magyarországi

Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Non Profit Kft., mint Közreműködő Szervezet között létrejött és a
jelen szerződés mellékletét képező Támogatási Szerződés (2. és 3. sz. melléklet) rendelkezései szerint
kenil sor. Ennek megfelelően az esedékes vállalkozási dij kifizetését aYállalkoző részéreközvetlenül a
Közreműkö dő S zerv ezet telj esíti átutalás s al.

vii.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy neki, alvállalkozóinak és alvállalkozőj alvállalkozőinak az
adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCIII. törvény 36lA.,36lB. $-ait be kell tartaniuk.

4. A szerződés teljesítése
l. A szerződés teijesítésihatárideje a

kivitelezés tekintetében: 2012.

tekintetében a szerződés 1. sz. mellékletét képező ütemterv szerint.

2'
r

április 24. A

Részhatáridők: A szerződés I. sz. mellékletét képező ütemterv szerint'
észhatáidőkre, m i nd a v é ghatár időre e l őt elj e s ít és t e l fo gad.

3.

A

tervezés

Megrendelő mind a

a szerződéskötést követő 8 napon belül. A munkateniletnek az
ütemtervben meghatározottal összhangban több, de legfeljebb három szakaszban tör1érrő átadása is
a) Munkatenilet átadása:

1ehetséges.

A munkateniletként átvett csatornaszakaszt - azátvétel időpontjától aműszaki átadáS befejezéséig - a
Vállalkozó üzemelteti' ennek keretében az átvett munkaterületen a műszaki-átadás átvétel megtör1éntéig
a fenntartási munkák elvégzéseés a csatoma izemeltetése (beleértve az időközben szükséges javítást,
medertisztítást) a Vállalkozó feladata. A műszaki átadáskor a csatornát jó karba helyezett állapotban kell
b)

//
t/

a megrendelőnek átadni.

A

munkateniletként atvett szakaszon a vízátvezetésés a rende]etben előírt környezeti állapot
biztosítása, az érintett szakaszon aYáIlalkozó feladata. A térségre vonatkozó be|vizvédelmi készültség

c)

elrendelése esetén a helyi védelemvezető utasitásai szerint kell eljárni. KönryezeÍszennyezés esetén a
9012007 ' (IV. 26) a kótryezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szőIő Korm'
Rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. Amennyiben a SzeÍrnyezés nem avál|a7kozó tevékenységével
kapcsolatban keletkezett, a váLlalkozó köteles tűmi, hogy a kárelhárításÍ végző, a kánnentesítés
érdekébena szükséges beavatkozást, a munkaterületként átvett szakaszon elvégezze.
d) Amennyiben a részteljesítésekigazolására átadás-átvétel tör1énik' eZ nem érinti a kivitelező 4'3.b), c)

pontok szelinti kcitelezettségét. (A Megrendelő

a

részátadás során

a

munkát áIveszl, majd

á1lagmegóvásra vissza adj a a Vá11alkozónak.)

A

4.

Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal' I'
osztályú tgazolrt minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek
e

gyütte s en a szerző désszenítelj esítésneka feltétel ei.

5'

A

teljesítésihatáridőt vagy részhatáridőt több mint harminc naptári nappal meghaladó, a
Vá|lalkozónak felróható késedelem esetére az Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Szerződést azonnali
hatállyal felmondja és a Vállalkozó költségére másik vállalkozóval a munkát a jelen szerződésben
me gh atár ozott tar1a1omm al b efej eztes

s

e.

5. A szerződ'és telj esítésérevonatk oző biztositékok
5.1. Vállalkozó a kivitelezés időtartamára- a Kbt. 53/A.
forrnában - teljesítési biztosítékotköteles nyújtani, melyet

$ (6) bekezdés a) pontja szerinti valamely
a szerződés megkötését követő 15 napon
belül kell szolgá|tatni' A teljesítésibiztosítékmértékea 3'1. pont szerinti AFA nélkül számított dij 5 %a, atnely biztosítéka szerződés megkötésétől a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáÍ követő
30. napig a Megrendelő rendelkezésére áll.

5.2.

Késedelmes teljesítésesetére (beleértve a ,tervezés késedelmes teljesítését)kötbér kenil
meghatározásra, mel1mek mértékea 3.1. pont szerinti AFA nélkül számított díj napi 0,3%o-a.

5.3.

a) Vállalkoző a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap időtar1amra a teljes
kivitelezésre vonatkozőan jőtállást vállal. A jótállási ,ldőszaI<ra a Kbt. 53lA' $ (6) bekezdés a) pon!a
szerinti valamely forrnában a 3.I. pont szerinti AFA nélkül számított díj 5 oÁ-ának megfelelő
biztosítékotnyújt, melyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás |ezárását követő 30 napon beltil
köteles a Me grendelő rendelk ezésére bocsátani.

atervekér1jog- és kellékszavatosságot vállal. Vállalkozó a tervekkel kapcsolatos hibás
mind a közvetlen. mind a következményes, Í'elróhatóan oliozott
felelősséggel tartoz1k. A Vállalkoző ezen -Ptk.248' $ szerinti - jótállási kötelezettsége a
ez é sre von atk o Ző j őtáLlÍLs |ej átái g tart'

b) Vállalkoző
1-::'-"^^
-'^-''
vaBy rlrarlyus
károkért teljes
ki

v

it e

1

^-^'|",á|ÍaÍása
eseiében
szur!

6. Biztosítás
6.1. A Vállalkozó
műs

z

aki átadás - átv

6.2. A

felelősséggel tar1oztk a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétő1 a
ét el i e lj árás I ez ár ás ának napj ái g.

Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel

Szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ez,ekre
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.
e7őzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekébena Vállalkozó köteles az alváIlaIkozók
keresztfelelősségét is magában fog1aló építés-szerelésife1elősségbiztosítást kötni, illetőleg azÍ a
s zer ző dé s i dő tar-t am a alaÍt érv ényb en tar1 ani.

Az

biztosítást a jelen Vál1alkozási Szerződés megkötésével egyidejű hatályba 1épésselkell
Vá1lalkozónak megkötnie, a kötvény hiteles másolatát át kell adni a Megrendelőnek

A

szerződéskötéskor.

A

Vállalkozőnak a későbbi jogviták megelőzése érdekében a
munka megkezdése előtt részletes (fotó- és adatdokumentált)
készítenie'amrt Megrendelőnek ad át'

a
a

4

6.3.

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a Vá11alkozási
S zerződés megszegésének minő sü7 és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

7.

A Megrendelő jogai

A Megrendelő jogosult

7.7.
7.2.
7.3.
7.4.

és kötelezettségei

és köteles:

A munkateniletet munkavégzésre alkalmas állapotb

an,

jegyzőkönyvileg

átadni,

Az eWégzett munkát eilenőrizni,

A

szakfe lügyeletekkel együttműködni,

Más Vállalkozóval e7végeztetnl azt a je\en szerződésben rögzített munkát, amit íelszólításra a
Válla]kozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja.
Lz ezzel kapcsolatban felmenilő felelősségeket és károkat Megrendelő Vállalkozőra áthárít1a'

7.5'

Bármely pótmunkát más Vállalkozőva| eVégeztetni, amennyiben annak elvégzéséta Vállall<ozó
elutasítja' Ebben az esetben a YáIlalkozási Szerződés kiegészítésrekerülhet (munkatertilet biztosítása,
határidők stb.).

7.6.

A beépítésrekenilő anyagok kiválasztásában részt venni, szrikség esetén (indokolt paraméterek
mir'rtát bekérni és dönteni.

között)

7.7. A

munkák folyamatos műszaki ellenőrzése mellett

a

vállalkozótól fuggetlenül

is

a

minőségellenőrzéseketvégrehajtani mind az épités,mind a beépítendő anyagok gyártási helyén.

7.8.

Az izempróba

és próbaüzem,

illetve az irányitástechnika terveit felülvizsgálnt és az üzempróbák

és próbaüzem időpont1át kitűzni.

7.9.

Javaslatottenni amunkákbármely részének,bármilyentechnológiaivagy időbeli sorrend szerinti
megvalósítására, megvá\toztatására; a természetvédelmi hatóság véleményérealapozva a munkálatok
terj edelmét, i dőp ontj át konkrét i dő szakra es etenként korl átozni.

7.10. Alapos indok(ok) alap.1án kifogásolni Vagy megtagadni aZ ajánlattól eltérően alkalmazott
techno ló

gi

át, eszközt, anyagot'

b

erendezést stb.

átadás-átyétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés
kézhezvéte|étő| számított 15 naptári napon belül' továbbá a műszakl átadás-átvételt annak
megkezdés étől számitott 15 napon belül befejezni.

7.I1. Kitűzni a műszaki
7.I2. A

7.l3.

szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.

A teljesített munka ellenértékénekszerződés szerinti kifizetésétkezdeményezni.

7.14' A Vállalkozóval

8.

mindenkor egyúttműködni.

A Vállalkoző jogai

A Vá1lalkozó jogosult

és kötelezettségei

és köteles:

átvéte|kor annak munka végzésérevaló alkalmasságát megvizsgálni,
az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzítenl és ebben a Megrendelő
figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívní.

8.1. A munkaterületet átvenni, az

8.2. A munkatenilet átvételét követően 15 napon belül körrryezetvédelmi tervet készíteniés azÍ a

M egrendelővel jóváhagyatn i.

8.3.

A

munkatenilet átvételétkövetcíen,

a

munkálatok megkezdését megelőzőerl munka-

és

naplóban rögzíteni.
ba1esetvédelmi oktatást tafiani, és ennek tényétaz építésí

Az építkezéshelyén sa1át cégtáblát elhelyezni, feltüntetve az a|váLlalkozókat, a beruházó és a
műszaki el1enőr nevét' A táb1a forrnáját, tartalmát Megrendelővel elfogadtatni'
b) A szerződés teljes időtar1ama aiatt köteles a megrendelő által megnevezett PR feladatok ellátásával
megbízott vállalkozóval PR tanácsadóval egylittműködni, ennek keretében a Vá1]aikozónak
gondoskodnia kel1 a kihelyezett táblák rnegóvásáról és sajtó, illetve egyéb tájékoztatási tevékerrység
8.4.

a)

5

anyagainak összeállításához kellő időben írásos tájékoztatátst kell adnia a munkavégzésiilapotáről,
továbbá igény szerint 1ehetőséget kell biztosítania az épitéstmunka bemutatására.

8.5. A murrkaterület megközelítésével kapcsolatos, illetve a munkavégzéssel okozott mindennemű

károkozásért teljes felelősséggel helyt állni. A zöIdkár és a harmadik személ1.rrek okozott egyéb kár
bekövetkeztérő1 a Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek haladéktalan tá1ékoztatást adni, akánendezés
módjáról a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt folyamatosantájékoztatni.

8.6. Az

építésideje alatt a mederben valő vízlevezetést biztosítani kell.

A

mederelzárást, vizáÍterelését
igénylő beavatkozás csak a meder keze\ő KDV-KÖVIZIG jővíhagyásával végezhető. A Vállalkozó
kote1es a munkav égzéstmegelőzően az illetékes KDV-KOVIZIG-iőL aZ építésidőszakára
szakle1ü gyeletet kérn i.

A

szerződ'ésben meghatározott tartalommal és megfelelő minőségben, a jogszabályoknak és
kötelezően alkalmazandó előírásoknak, továbbá az épitési-és szakhatósági engedélyekben foglaltaknak

8.7.

a

rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és
hi ánynr ent e s en a szer ződö tt munká t elv é gezni.
8.8. Az építésimunkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a \ezárásl,g jogszabály szerint

megfelelően

építésinaplót v ezelnj.

8.9. Biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséheza munkaerőÍ,

árut, anyagot, szerkezetet stb.,

le

gyen

az ideiglenes Vagy állandó jellegű.

belül deponálni, továbbá a szükséges felvonulási, illetve telephelyet
kialakítani, azok költségvonzatát viselni. (A Megrendelő szolgáltatást nem biztosít.) Helyszíni
tárgyalásokhoz' illetőleg a Megrendelő képviselőinek a helyszínen szükségessé váló munkavégzéshez,
kommunikáclőhoz megfelelő helyiséget és irodai infrastruktúrát biztosítani, továbbá a munkaterületen
8.10. Anyagot a munkaterületen

va|ó közlekedéshez a Megrendelő és a műszaki ellenőr számára megfelelő gépjárművet biztosítani.

A Megrendelő á|tal elrendelt váItoztatásokat, módosításokat befogadni és azokat elvégezni.
8.12. Biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi' vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi
rendszabályok betartását, illetve az eLthez szükséges feltételeket megteremteni.
8.11.

8.13. Biztosítani (költségtérítésnélkül) a Megrendelő és Megbízottj a számára, hogy bármely időpontban

jogát gyakorolhassa' a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés
folyamatát' helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások

az
b et

e7|enőrzési

artás

át, alv állalko zó tényl e g e s

ré s zv ét el ét.

8.14.A Műszaki Ellenőr által íelfedett hibákat a munka folyamatosságát, illetve az adott munkarész
teljesítési határidejének betartásátbiztosítő határidőben, de legkésőbb 15 napon belülkijavítani'
8.15.

A hatósági ellenőrzéseket bármikor lehetővé tenni akiadott engedélyekkel kapcsolatban, illetve az

európ ai uni

ó

s támo gatás felha sznalásáv al kap csol atb an'

8.16. Intézkedni, hogy azokon a vízsgá\atokon és ellenőrzéseken, amelyek
körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
8.17.

A

8.19.

A Megrendelő

a Vállalkoző felelősségi

végzett munka' vagy a beépítésrekerült anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi
megfelelőségének vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye számáta elmarasztaló, annak
költségét viselni.
8'18. Amennyiben szükségessé válik, a munkaterülettel kapcsolatban jogszabály szerint megrendelni a
régészeti szakfelíigyeletet' a szakfelügyelet igényei szerint - a Megbízó képviselcíjévelegyezÍeÍve - a
feltárás előkészítésébenközreműködni' Régészetifeltárás esetén köteles a feltárással egyutt járó
korlátozásokat tűmi. (A feltárások miatti igazo|t késedelem nem számít szerződésszegésnek).
8.20. Írásban közölni

A

á\ta|

a

elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.

Megrendelővel a szerződés telj

dokumentáit rrrinőségtanúsítványokat, vizs
hivatalos ügyiratainak tatozékaít az épitkezésvégéi
dokumentáció részeként' egyidejű1eg a Megrendelőne
8.21.

6

1

8.22.Ideiglenes építéshelyiberendezéseket saját költségére felépíteniés azokat elbontani, elszállítani
e gk é s ő b b a n ű sz ak i átadás - átv étel lezár ás át g.

8.23. A YáIlalkoző kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése valamint a munkatenilet részét
képező vizes élőhelyek megóvása. Törekední kell ana, hogy a kivitelezés során a természetvédelnii
területek életéta lehető legkisebb mértékbenzavaqa. Ez utóbbi érdekébena Vállalkozó köteles a
munkaterület szerint illetékes természetvédelmi hatósággal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatósággal

(DINPI), továbbá a kómyezetvédelmi hatósággal (Közép-Duna-völgyi Környezetvédeln-ri és
Természetvédelmi és Yízngyi Felügyelőség) folyamatosan együttműködni. A Vállalkozónak a
kivitelezés során felmenilő természetvédelmi hatáskörbe hrtoző problémákat (pl élővilág ideiglenes kiés visszatelepítése) a DINPI szakétői véleményébenfoglaltak és a Mú1szaki Ellenőrrel írásban
egyeztetett rnódorr kel1 megoldania, melynek költségét viselni köteles.
8.24.

A befedésre vagy eltakarásra kenilő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok megkezdését

legalább 3 munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni,és lehetővé tenni a számára, hogy azokat

megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építésinaplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, u1y a Vállalkozó jogosult a munkarész befedéséreVagy eltakarására'
de az e|takar1munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.
8.25. Állandó helyszíni képviselője
szerződéses munkák végzésesorán.

által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást

a

8.26. Meghata7mazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő általjóváhagyott
személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erlől a
Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti.
8.27. A műszaki átadás-áÍvétel előkészítéséheza Vállalkozőnak,
képviselőjéveI egyezÍetett üzembe helyezési tervet kell készíteni.
8.28. Gondoskodni a beruháző által megjelölt
egyzőkörryvben történő rö gzítéséről.

a Megrendelő és az

llzeme\tető

kezelő szeméLyzet oktatásáról és az oktatás tényének

j

A

garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmenilő és a Megrendelő és megbízottja, |lletve az
üzemeltető által jelzett hibák, illetve hianyosságok kijavitásához, elháritásához a szükséges
intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
8.29.

8.30. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a je|enszerződés alapján a Vállalkoző által készített
terveken keletkezett szerzői jogát a Vállalkozó átengedi a lúegrendelőnek, a terveket a MegrencÍelő
jogosult tenileti vagy más kotlátozás és a Tervező minden külön engedélye nélkül felhasználni,
átdolgozni vagy átdolgozás céljából másnak átadni. A Megrendelő felhasználási joga harmadik
szernélyrrek átadhatő. Ha a jelen kivitelezés időtartama alatt az átadott rnunkaterületen a jelen
kivitelezéstől fiiggetlen más munkát fognak végezni, a Yá|Ialkozó köteles hozzájárttlni, hogy a másik
vállalkoző a munkateni\etethasználja, ennek feltételeiről aYállaIkozó és a másik vállalkozó állapodnak
meg a kölcsönös érdekek figyelembevételével.

9.
9.1.

$

Minőségbiztosítás

A Vállalkoző amunka

rrregkezdése előtt köteles a Megrendelőrrek bemutatnia minőségbiztosítási

rendszerénel'< az ajánlattárgyátképező munkákra való alkalmazására vonatkozó részletes szabályozását,
beleétve az aWáIlalkozők áItalvégzett munkák minőség ellenőrzését. Kötelezettséget kell vál1alnla arra,
hogy megnevezi a minőségbiztosítás keretében a laboratóriumi vagy egyéb ellenőrző vizsgálatokat és
m érések et v é gző szakir ánytt akkredi tál ás s al b író inÍézményL.

9.2. A

Vállalkozó technológiai utasítást készítés ad át Megrendelőnek valamennyi főbb' vagy
speciális teclrnológiájú munkafolyamatra az egyes munkafázisok megkezdése előtt legalább 14 nappal.

Az adott murrkafolyamat csak a Megrende|ő által elfogadott technológiai utasítás birtokábarr kezdlrető

l/

meg.

9.3. A

Vállalkoző leheÍővé teszi a Megrendelő' vagy egy áItala meghatalmazott személy vagy
intézményképviselője számára,liogy bármely ésszenÍidőpontban megtekintlresse aZ építéshelyszínétés
ott ellenőrzést végezhessen. Ehhez aYállal'kozó köteles minden ésszerű segítségetés eszközt nlegadni.
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9.4. A minőségtanúsítássalkapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni
vizsgá1atokat.

Amennyiben eITe meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgá\at
során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni.

A

Megrendelő aZ ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
Vállalkozó egyidejű értesítésemellett.

vizsgáIatának jogát más fliggetlen intézetre, a

A

Yál|alkozo köteles

a

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani,

együttműködést, segítségetmegadni.

és aZ

elvárható

9.5.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal ana,hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt
alváLlalkozőitől,beszállítóitó1 is megköveteli, a velük kötendő szerződésekben hasonló feltételeket szab.

10.

Képviselet

Megrendelő képviselői:

A

M egrendelő kapc so l attartásr a kij elölt személyei és elérhető ségek

:

Név: Kovács Attila János projektmenedzser
Postacím: III. Szakaszmémökség,2300 Ráckeve, Kossuth L. u' 96.
Telefon: +36-24-5 1.9 -2I 5
Mobiltelefon: +3 6-3 0-4 3 6-88 42
Telefax: +36-24-5 19 -21 6
E-mai I : szakasz3 @kdwizi g. hu

'

Név: Kajcs a Zsuzsa műszaki v ezető
Postacím: 1088 Budapest, Rákóczi Ut 4I.
Telefon: +3ó-1-477-3500 l 12006
Mobiltelefon: +3 ó-3 0-3 43 -5822
Telefax : +36-I -41 1 -3 509
E-mail : kaj csa. zsuzsa@kdvvizig.hu

Vállalkozó képviselői :
Név: Ács Attila v ezértgazgató-helyettes
Postacím: 1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25.
Telefon: +36 1 276-31-73
Mobiltelefon: +36 30 350-35-65
Telefax: +36 1 420-37-47
E-m ai : tttkar sag@magy arv izep ito. hu
1

Név : Csorb a Lászlo területi igazgatő
Postacím: 121 1 Budapest, Nagyduna sor 1 -25.
Telefon: +36 96 550-567
Mobiltelefon: *36 30 91ó-69-38
Telefax: +3ó 1 420-37-47;+3696 550-568
E -m ai : titkar s ag@magy arv izep i to hu ; c s orb a. I as
1

.

z

lo

@magy arvi

z ep i to.

hu

Megrendelő a beruházás műszaki ellenőrzését ezzel megbizoÍt szewezet űtján láÍja el. A teljes köni
műszaki ellenőri feladatokkal megbízott szervezet a ,,METRo'' Közlekedésfejlesztési, Beruházásj és
Mérnöki Szolgáltató Kft'
Képvise1ői:

Név: Radnay Tibor műszaki igazgatő
Postacím: 1087 Budapest, Kerepesj llt29lc
Telefon: +3ó- 1 -210-8823
Mobiltelefo n: +j $ -29 -9 4 I -8933
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Teleíax : +3
E-mai1

:

ó-

1

-2

1

0-8 882

radnay. tibor@metrober.hu

Név: Ner-vetti Péter műszaki ellenőr
Postacím: 1087 Budapest, Kerepesi űt 29lc
Telefon: +36- 1 -2 I 0-883 0
Mobiltelefo n: +3 6 -20 -528 -I I 1 4
Telefax: +36- I -2 1 0-8882
E-mail : nervetti.peter@metrober.hu

11.

Építésinapló:

munkaterület átadás-átvételétő1kezdve a vonatkoző jogszabályi előírások szerint köteles
folyamatosan építésinaplót vezeÍni és azt állandóan az épitkezéshelyszínéntartani. Az építésinaplóban
az építésse|,az e|\enőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, aZ egyes
munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, aZ ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a
méréseket,stb. rögzíteni kell a I9l12009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A Vállalkozó

a

12. Míiszaki átadás-átvétel

és üzembe helyezés:

72.l a) Az elvégzett munkák evéte\étaYáLlalkozó készre jelentését követő legkésőbb 15 napon belül
kezdi meg a Megrendelő és a megkezdéstő| számitott legkésőbb 15 napon belül valósul meg.

Amennyiben aZ egyes munkarészekre vonatkoző átadás-átvételi (rész és végső átadás-átvételi) eljárások
során a Műszaki Ellenőr hibás teljesítéstészlel' a jegyzőkönyvben rogzített hibák teljes köni kijavítását
a Vállalkozónak 15 napon belül el kell végeznie

példányban adja át a Megrendelőnek, emellett elektronikusan,
szerkeszthető formátumban2 példányban CD-n is. Megrende\ő az átvételtől számított 15 napon belül a
tervdokumentációt felülvizsgálja. Abban az esetben, ha Megrendelő a hiba vagy hiányosság miatt annak
javítását kérj, azt Vállalkozó köteles 15 napon belül díjmentesen elvégezni. A javítás elvégzéseután a
Megrendelő az e7fogadó nyilatkozatotktadja és a teljesítésakkor á1l be.

b) A Vállalkozó a terveket 5

l2.2 Az

elj árás

előkészítő fázisában aY á|,alkozőnak ígazolnia kell' hogy:

-

a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági
előírásoknak, valamint esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak

megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült,

-

rendelkezésre állnak az e\járást mege\őző alkalmassági és minőségvizsgálatok bizonyítványai és
azonl'tatősági nyilatkozatok, amelyekígazo|ják, hogy ahasznáLatbavételi és üzembe helyezési engedély
kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására'

Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nytlatkozatot kell tennie az álta7a beépítettanyagok
megfelelős égére,valamint az elvégzett munkák szakszeníségére.
12.3

A

l2.4

A

p

Vállalkozó a készrejelentést követő 3 munkanapon belül köteles átadni a Megendelőnek

4

éldány átadási dokumentációt'

AZ

átadásj dokumentá clő artalmazza:

Az

átadást (megvalósulási, vagy állapotrögzítő) tervet, aZaZ a létesítményekténylegesen megvalósuit

állapotának műszaki terveit, illetve a megvalósult létesítménygeodéziai utófelvételét, melyet vagy EoV
rendszerben' Vagy a terepen állandósított tájékozott alapvonalhoz viszonyítva kell dokumentálni digitáliS
ál1omány és papír formátumban is át kell adni, valamint az alÍtbbi iratanyagokat magyar nyelven:

-

karbantar1ási és kezelési utasítás,

gépkönyvek,

aZ

értékeléssel,mérési(geodéziat, talajmechanikaí stb.)
j egyzőkönyvek, és minőségvizsgálati jegyzőkönyvek csatolásával,

-

minőségbiztosítási dokumentáció
beépített anyagok műbizonylatai,

Íervezői és kivitelezői, szakhatósági nyilatkozatok,

-

építésinaplók másolatai,
a

közremÍiködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,

a jőtáIási, illetve garanciális tevékenységetvégzőszertezetek listája (cég neve, címe, telefonszán'la),

minden olyan levelezési' jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal
bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az izemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére;
üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve,

-

a

megvalósult beruházás műszaki leltára,

további, jogszabályokban előírt, vagy a Felek áLtalegyeztetett dokumentumok.

12.5 A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele az átadási dokumentácjő hiánlalan szo|gáltatása'
Vállalkozó hibája miatt sikertelen átadás-átvéte|i eljárások költségei aYállalkozót terhelik.

t3.

Szerződésszegés:

13.1.

-

A

A Vállalkozó szerződésszegést követ el'

ha:

késedelmesen teljesít (arész_ vagy véghatáridőket nem tartja be),
hiányosan teljesít'

hibásan teljesít, mert az e|végzett munka nem felel meg a teijesítéskora jogszabályokban és e
szerződésben meghatár ozott elv árásolorak,

-

a szerződés

olyan okból, amelyért aY áI\drkozó felelős, meghiúsul,

a szerződésben előírt biztosítékot nem' Vagy nem határidőben szolgáltat1a.

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy

az

egyeztetett és jóváhagyott titemtervben
meghatározott részhatáridők 30 munkanappal tc;rténő túllépéseesetén, vagy olyan hibás vagy hiányos
teljesítésesetén, amel1mek a kijavítása vagy pőt|ása a 30 munkanapot meghaladja' a Megrendelőnek
jogában á1l - választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítésemellett a
szerződést 90 napos hatáIlyal felmondani. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azo'nali
hatályu felmondására yagy az eláIlásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által
kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja,vagy nem pótolja a megadott határidőn belül.

73.2.

Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részéte,gyakorollratja.

13.3. Megrendelőnél megmaradó szoIgáltatások tekintetében a Megrendelő és a YÍúlalkoző, a
Vállalkozó áItaI szerződésszeníen teljesített munkákat' a teljes szerződéshez viszonyítva 30 naptári

napon belül felméri, kiértékeliés a

A garanciát

f

lek egymással szemben elszámolnak.

és a biztosítást a Megrendelő jogosult igénybe venni.

13.4. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatá|yű felmondására, ha Vállalkozó fizetésképtelenné
válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka
ellenértékéretarthat igénl azza| a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon
belül az elvégzett munka mennyiségétmegállapítja és kiértékeli.

Ha egyúttal a Vállalkoző részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrende7ő az elszámolással
egyidejűleg érvényesítia szerződésszegésből eredő jogait is.

14.

Mentesülés a szerződésszegés következményei alól:

14.1. Mentesülnekszerződő felek a szerződésszegés következményei alól,

ha:

bizonyídák, hogy a késedelem a másik szerződó fel nem szerződésszerű teljesítésére
vezethető visSza,

bizonyít1ák, hogy kötelezettségeiket vis maior tniatt trem tudják teljesíteni' Vis nraior
fél a másik felet a vis maior beálltáról és
megszűnéséről haladéktalanul értesíteniköteles'
esetén a köte]ezettsége teljesítésébenakadáIyozott szerződő

|4.2. Nem mentesülnek szerződő felek a nem' Vagy nem szerződéssze
ha az ugyarr rendkívüli, előre nem látlrató könilményekre vezethető vis
n'riatt a teljesítésnem vált lehetetlenné' csak akadályoztavagy megnehez
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l4.3.

Időjárási és vizjárást viszonyok alakulása hatándő módosítás indokául csak akkor szolgálhat, ha
a hatóság árvízvédelml, vagy belvizvédelmi készültséget rendel el és ez érinti a íolyamatban levő
kivitelezési munkát' Ezzelkapcso1atban azonban külön költségeket aYáLlalkozó nem érvényesíthet.

15.

Jótállás,szavatosság

15.1. A Vállalkoző

garantáI1a:

valamermyi, jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben és annak mellékleteiben
meghatározott paraméter és műszaki előírás teljesítésétés a létesítményrendeltetésszerű hasznáIatra
való alkalmasságát,
általa létrehozott létesítményminősége mind a felhasznált anyagok' mind a létesítmény
szer\<ezete és kivitel szemponqából az érvényesszabványoknak és előírásoknak, valamint a
szerződésb en rögzitett igényeknek megfelel és a szerződéses cé1 elérésétmaradéktalanul biztosítja.

az

t5.2. Amennyiben a létesítményvagy ennek egy része jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási
kötelezettsége aIá tartoző hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen' a jótálláSi idő a
létesítmény,illetve az énntett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a

rendeltetés szeru hasznáIatr a alkalmassá nem vált.

A

Vállalkoző jőtáIlási kötelezettsége nem terjed

ki

azoba a hibákra, amelyekről a Yállalkoző

bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítésután keletkezett és rendeltetésellenes használat következménye.

15.3. A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó
tudomására kell hozni' a Vállalkozo pedig köteles azt 2 munkanapon belül felmérni, és a hiba,
hiányosság krjavítását 5 munkanapon belül megkezdent'

15.4. Amerrnyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibakat, hiányosságokat a
Vállalkozó kockázatára és költségére megszüntetni, illetve kijavítani éS a jótállásI igénybe venni.

1ó.

Együttműködés,egyébfeltételek

16.1.

A

Vállalkozónak átadott összes tetvek, dokumentációk stb.

a

Megrendelő kifejezett

hozzájáru|ása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem hasznáIhatók, továbbá
ti1os a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvál|all illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat
ki szo gáltatni' elő adásokat tartani, kinyomtatott anyago t kö zzétenni.
1

mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással
szemben, amely bárrniféle szerzőijog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése mi att felmenilne.

16.2. Vállalkozónak

szemé7yzeténekaz építkezésterületén taftania kell magát aZ ér-vényes
kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait. Az
előírások durva, vagy kismértékű,de ismétlődő megsértéseesetén aYéúla|kozó köteles a Megrendelő
felszólítására az éríntettszemélyeket az építkezésterületéről eltávolítani Ós más alkalmas személyekkel
pótolni.

1ó.3.

A Vállalkozó

szabályokhoz, e\őíráso\<hoz, továbbá teljesíteni

16.4. Pótmunka felmenilése esetén a Megrendelő a Kbt. előírásai szerint 1ár e|.
1ó.5. A Megrendelő jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondani, mely
esetben a szerződés megszűnésére vonatkoző polgán jogi szabályokat kell alkalmaznt. A Vállalkozó a
szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékérel.arthat igényt, mely munkákat a
szerződő felek a felmondástól számított 60 napon belülközösen felmérnek és egymással elszámolnak'

A

íogadják el, hogy az AIIaml' Számvevőszek, illetve
Kormányzatt El\en&zési Hivatal és az európai uniós támogatások felhasznáIásának ellenőrzésére
jogosult szervezetek is jogosultak ellenőriznl a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök
szer ző dé s szení fe lh as z náIás át.

16.6.

tl

szerződő felek magu\<ranézve kötelezőnek

16.7. Jelen Vállalkozási Szerződést felek a Kbt' szerint módosíthatják'
16.8. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezéséta felek elsődlegesen tárgya1ások

út;án

kötelesek rendezni. Ha a Megrendelő és a Vállalkoző a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számitva
60 (hatvan) napon belül nem tudja békésúton megoldani szerződéses vitáját' mely a Szerződés alapján
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jogvitára - ideértve a Szerződés létrejöttével,
jogvitákat
érvényességével,megszüntetésével kapcsolatos
- a felek - a helyi bíróság hatáskörébe tartoző
ügyekben alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárőlagos illetékességének'

vagy azzal kapcsolatban alakult

16.9.

ki' úgy erre a

Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekrea Polgári Törvénykönyvben

foglaltak az irányadok.

7 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült,
melyet felek annak elolvasása és értelmezéseután' mint akaratukkal mindenben megegyezőÍ,
16.10. Jelen szerződés

jóváhagyól ag írtak a|á.

Közép-

Magyar YízépftőZrt'

Llilezetvédelmi
i Igazgátóság
Képviseli: Baross Károly\

Megrendeltí

Képviseli: Ács Attila
Vállalkozó
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Azonosítő szárn: KMoP-3.3.1

/

c-2oo8-ooo4

Támogatási Szerződés
amely létrejött

egtrésztőI a Nemzeti Fejiesztési Ü5rnökség (Io77 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
tárnogató (továbbiakbarr: Támogató) képviseletébeneljaró Pro Regio Kőzép_Magrarországi
Regíonalis Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint közremúködó szervezet
(a továbbiakbar: Ií.özt emríködő Szenzezet)
Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 77.
Aláírásra jogosu1t képviselóje: dr. Lukovich Tamás, ilgtvezető igazgatő
Azono sító szárn (tőrzs- szfun l Cé$egrzékszárn) : o 1 -09 -9 I o 37 2
Adő szfun l adóazonosít ő jel: 2o7 42 16 4 -2 - 4 2
másrészről

Név/Cégnév:Közép- Duna-vol$ri Környezetvédelmi

ke dvezmény

ezett (a továbbiakbarr : Ke dve zmé nye ze tt),

és Ylz';.gri lgazgatoság,

mint

Postacím: 1428 Budapest, Pf.: 33'
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi ut 4I.
Tőrzs-szám: 308384
Allamhráztartási azonosító : 03602 3
Adőszárn / adóazonosító jeI: 1 5308 380-2-42
Pénzforgalmi szárn|aszátn' amelyre a támogatás uta]ásra kerü1:
1 0032 000- o 17 r20 lo -00000000
Alaírásra jogosult képviseióje: Kabay Sándor, ígazgatő

(Közremúködó Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban eryütt: Szerződő Felek) kozött az
a]ulírott helyen és napon az a]ábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

A

Támogató Kőzép-rnagrarországi operatív Program (továbbiakban: oP) keretén belúl
KMOP-20o7 l3.3.I. C Helyi és térségijelentóségú vízrendszerek rekonstrukcíója és
fejlesztése taÍs/-tl fe1hívást tett közzé, melyre Kedvezrnényezett KMOP-3.3.IlC-2oo8-ooo4
azonositó számon regisztrát, a Kormány IoI4l2oo8. (III.11.) számú tratározatávú aKözépMaryarországi operatív Program Akciótewében nevesített, 2008. november 3. napján
befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzódés mellékletétképező
felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a je1en Támogatási Szerzódés elva-Iaszthatatlan
részétképezik, és a Szerződő Feiekre kötelezó érvényűek, ha azok flzkú értelemben a jelen
Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2008' december 22_én
kelt támogató levé1 szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezmény ezett üssza nem térítendó támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletétképezi, és a Szerzódő Felekre kötelező érvényú
minden olyarr tanulmány, elemzés, hatósági engedély, múszaki terv és tarta1om, nyilatkozat
és e5léb dokumentum, valamint ezek módosításai, ameiyet a Kedvezményezett a projekt
javaslat meliékleteként benyújtott, amelyek Bztkú értelemben nem kerü]rrek csatolásra a
jelen Támogatási Szerződéshez.

-

Szerzi5dés tárgya

2.

2.L

Az Előzrnényekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az a]ábbi Támogatásí
Szerzódést (a továbbiakban Szerzódés) kötik:
A Szerződés tárrya a "Gyáli - patak rekonstrukciőja" címú,a projekt adatlap és annak
mellék]eteiben, iIletve amennyiben irárryadő, az eltéréseklistájában rögzitett projekt (a
továbbiakbarr: Projekt) elszámolható költségeinek az Eurőpai RegionáJis Fejlesztési Alapból
és hazaí központi költségvetési elóirányzatbol vissza nem térítendő támogatás formájában
történ ő f,rnanszírozása.

Kedvezrnényezett kötelezi rnagát aÍTa a jelen Szerzódés aláírásával, hory a Projektet a
vonatkozőjogszabáyoknak megfelelóen, kelló alaposságga1, hatékonysággal és gondossággal
megva_lósítja, illetve a 7612006. (XiI. 28.) MEHVM-PM egrüttes rendeletben rögzitett
feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a
Közremúködő Szewezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági
Erységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja.

2.2. A Kedvezrnényezett hafadékta-Ianul köteles jelenteni a Közternilködó Szervezetnek
minden olyan körülményt, amely a Projekt megva1ósítását, a támogatás céljáLrrak elérését
veszéIyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben va5r egészben meghiúsul, tartós akadalyba
ütközik, va$/ a palyázatban, illetve a jelen Szerzódésben foglalt űtemezéshez képest
késedeimet szenved, i]letve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott
bármely dokumentumban, annak adataibarr, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező
va1amennyi vá-ltozást a Kedvezményezett arrnak bekövetkeztét követóen haladéktalanul
köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.
A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, iIletőleg a Szerződés
teljesítésévelösszefüggó adatai (kapcsolattartó adatai, balkszárnlaszárn) megváJtozása
esetén a bejelentési kötelezettség határideje a vaLtozást követó 8 naptári nap.
A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésénekelmulasztása szerzódésszegésnek
minósü1.

2.3. A je7en Szerződés elvátaszthatat]an részétképeziaz ,A7taJános Szerződési Feltételek az
Uj Maryarország Fejlesztési Terv Kőzép-Maryarország1 operatív Program KMoP-20o7l3.3.I.
C Helyi és térségrjelentőségúvízrendszerek rekonstrukciója felhívás keretében
tárnogatásban részesítettkedvezrnényezettekkel kötendó támogatási szerződéseL*lez"
(továbbiakban ÁszR; amelyet a Közremúködó Szervezet ajelen Szerződéssel e5lidejúleg egz
példányban boc sát a Ke dvezm ény ezett rendelkezé sére.
3.

A Projekt megvalósításának időbelí i.itemezése és helyszíne

3.1.

A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakánakkezdő időpontja: 2oo9. év május hó 28. nap.

3'2.

Kö1tségek elszámolhatóságánakkezdete

A Projekt költségei e1számo1hatóságának

kezdó idópontját a felhívás, határozza rneg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kíadásokat lehet elszámolni

3.3.

A Projekt flzkú megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1' A Projekt fizikai

A

megvalósulásána]<

tervezett napja: 2072. év. má.jus hó

Projekt flzikal meryalósulásáLnak napja az

a

[ap,

28' nap

ame1yen

a

projelctjavasiatban/páJyázatban meghatározott feladat, cél a feIhívásban foglaltaknak
me gfelelóe n, szerző dés szerúen teljesült'
Az utolsó kifizetési igénylés, va]amint a zárő projekt elórehaladási jelentés benyujtásának
határideje: a Projekt fiÁkal megvalósulásától szárnított 90. nap.

3.3.2- A Projelrt akkor tekinthetó befejezettnek, ha a Közremúködó Szerrezet a
Kedvezményezett zátő projeh elóreha]adási jelentésétés utolsó kifizetési igénylését

elfogadta.

3.3.3. A Projekt aftkor tekintlretó lezártnak, ha a jelen Szerzódésben va_llalt valamennyi
- hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben
foglaltaknak megfelelóen - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek
megvalósulásának eredményeiról szóló beszárnolója (utolsó projekt fenntartásí jelentés)
benyűjtását követően arrnak Közreműködő Szenrezet altalí jóváha5lása megtörtént, és/vary
kötelezettség

a zfu őjegrzókön1rv

elkészült.

3.3.4. A Proje}rt keretében a fiztkat megvalósulás

napjá-ig fe]merü]t köitségek számoIhatók

el. Az ezen idópontot kóvetóen keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.

Kedvezményezett vallalja, hory a Projektet az alábbi táblázatban foglalt helyrajzí
szárnok alatt (Projeirt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási ídószak alatt uryanezerr a
helyen fenntartja és üzemelteti.

ProjeH helyszíne

Ifrsz

Gvál
Gvál
Gvál
Gvál
Vecsés
Vecsés
Vecsés
Vecsés

0155
0130
04L
o22
0227 /6
0227 /8
0305
026
0720
011.316
olr3 / 4

U1ló
Ul1ó

Uuó
Uuó
Uuó
U11ó

Uiló

061

06s/

U11ó

044

U1ló

033
027

U11ó

Uuó
Uuó
Gyömró
Monor
Monor

i

070 / 14
070 / 70

025/7

018
080

0377 /3
0382 /2

3

t rt.

A Projekt kőltsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme
A Projekt összköItsége

4.1

A Projekt összköltsége

t

forint.

Ft,

azaz

A Projekt elszámolható köItsége

+.2.

Projekt elszámolható

A

köitsége

-r

Ft,
forint.

köItségeit jelen szerződés 1. szá-nrú mellékiete,
szlete zé s ét a 2' szárnú m ellé k]ete tai'dmaz-za.

A Projekt elszámo]ható
k lt
ö

s é ge

k

r é

az elszárno\ható

Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezettlrez képest csökken, a tervezett cé]ok
megvalósítása meilett, a támogatási összeget ís arányosan csökkenteni kell.
Amennyiben a Kedvezrnényezettet a Projekt megvalósítása soráÍr közbeszerzési eljárás
lefolytatásárrak kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célző, utolsó kozbeszerzési
eljárás befejezésétkovetően, Vas/ amennyiben az es/es beszerzésekre jutó támogatást a
projekt adatlapban meghatá'rozták, bármely közbeszerzési eljáLr:ás lefolytatását követóen a

Közremúködő Szervezet kezdeményezheti a megítélttámogatás csökkentését a közbeszetzésí
szerződés alapjá:r létrejött vá]]a]kozási szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.
Nem kerül sor a va_i]a_lkozási szerződéssei le nem fedett támogatás ejvonására, ha a
Közremúködő Szeryezet erre irányuló felszólításában megjelölt határídóben és módon a
Kedvezményezett indokolja, hory a va-lla-lkozási szerzódéssel le nem fedett támogatás
felhaszna]ása a Projekt céljainak e1éréseérdekébenszűkséges és az indoklást a
Közreműködő Szervezet elfogadj a.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszártoláskor bemutatott és elfogadott
tényieges kö1tségek meghaladják a tervezett koltségeket, a Kedvezményezett ebben az
e

setben is l<lzfu őIag a j elen Szerzódésben foglalt támogatási összegre jogosuit.

4 .3

.

A

Proj ekth ez fe1'haszrl'a-lásra

kerüló források

A Projekthez felhasználására kerüló források részletes bontását jelen Szerzódés 3.
me llék] ete

4.+.

tartaknazza.

sz'

A tánogatás összege és mértéke

A tá:rrogatás mértékea Projekt elszámolható költségének 100

Ft'

o/o_

a, de legfeljebb

, ro;#u

Árrrennyiben a jelen Szerzódés megkötésekor hatáyos ÁFA szabáJyozás aje1en Szerzódés
hatá-lya a_1att váftoz1k, a hatáJyos szabá7yozás a jeien Szerzódés AFA-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szerződő Felek rninden lrtilön nyi'atkozata, szerződés-módosÍtása ne]kü]
módosítja. Amennyiben az AFA mértékecsökken vary a Kedvezményezettnek ÁFA ievonási
jogosultsága keletkezik, a ProjelÍ vonatkozásábarr, a támogatás összege ís csökken,
amennyiben az AFA mértékenő, a támogatás összege nem növelhetó.

Amennyíben a Kedvezrnényezettet a jelen Szerzódés szerint megilleto támogatás az AFA
összegét nem fogtalja magában, a Projehhez kapcsolódó AFA fizetésíkötelezettség a
Ke

dvezményezettet terheLí'

Támogatás intenzitása: 100

%.

Igényelheto e1ó1eg legmagasabb mértékea megítélttámogatás 25
Igényelheto eiőleg legmagasabb összege

I

Ft, azaz i

%o-a.
,

forint.

Amennyiben az igénybe vehetó, bár:rrely forrásból száttnaző tá-rrogatás mértéke váJtoztk,
Kedvezményezett erról a Közremúködó SzeIwezetet haladéktalanui értesíteni köteles'

5-

A Projekt megvalósításáaak száaszeríisíthetó eredményei évek szerint

Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4- sz. mellék]etben
meghatározott szátnszerűsíthetó ererlmények eléréseérdekében jogosult és e5lben köteles
feihaszná]ni.
Ke dvezrn ény ezett a szá:rrszerűsíthetó ere dményeket teIj e síteni kötele s.

A

6.

Bíztosítékadásíkötelezettség:

Kedvezményezett a 28ll2006

()il'

meghatáro zott biztosítékokat nyújtja.

7.

23.)

Korm rendeletben foglattak szerint az ASZF-ben

Zátő rend.elkezések

7.I. Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készrllt. A jelen Szerződéshez
csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szeruódéshez fizikal értelemben nem csatolt, de a jelen
Szerzódésben vary az Aszp-ten hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annal<
mellék]etét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzódés elválasáhatatlan
részei függetlenül attól, hogt azok a jelen Szerzódéshezténylegesen csatolásra kerürltek-e.
7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerzódés aláírásával kijeIenti, hory a jelen Szerzódés
taÍta]mát, az ASZF-t' és a vonatkozó jogszabd1yokat ismeri és magára nézsre kötelezőnek
ismeri el, és tudomásul veszi, hory a je7en Szerzódés, vaIernint az ASZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új jog szabá7yozás bevezetésévelmínden lrülön
intézkedés néllrúlmódosu]:rak.
7.3. Arnennyiben a Támogató vary a Közremúködó Szervezet bárrnely, a jelen Szerzódés
a1apján keletkezó bejelentési, jelentéstételi,tájékoztatási kötelezettség, vary igényiés
teljesítéséhezformanyomtatványt bocsát rendelkezésre (íry különösen elólegigénylés,
kifizetési igényiés,projekt elóreha]adási jelentés, szerzódésmódosítás Kedvezményezett altúi
kezdeményezése, feIhatalmazás azorrnali beszedési megbízás benyújtására stb.),
szerződésszeríl teljesítésnek lazaúLag a formanyomtatvány haszrrálata minósüi. A
formanyomtatványok a Támogató és/vary a Közremúködó Szervezet honlapjáról tölthetók le.
7.4. A Szerződó Felek a jelen Szerzódés idótartarnára kapcsolattaÍtót jelölnek ki. A
kapcsolattartó nevéról, postacíméról, telefon és teiefax szárnáró1 és ele}<tronikus levélcíméról
a jelen Szerződés a-láírásával e5ridejúleg, vá)tozás esetén pedig a vá]tozást követóen 8
naptári napon belül tájékoztatják e5rmást.
7.5. A

Kedvezrnényezett és a Közremúködó Szewezet hívatafos kommunikációja
személyes dokumentun átadáslátvétellel vary tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.6. A Felek rőgzitlk, hory Jelen Szerződés hatálybalépésének napja a 23. szárnú
mel]ék]etben részletezett okirat(ok) benyújtását követóen azok Közremúködó Szewezet álta]
történo befo gadásánal< /j óváha5lásárrak napja. A

dokume ntumok jóváhagl'ására öt munkanap á11 rendelkezésre,
epe s hal as ztasár a me ghatározo tt id ótartamba.

me1-1,'

be]eszámÍt a hatályba

l

A Szerződés a zaro projekt fenntartási jelentés e1fogadásának napját követó nappal
veszíti.

hatá11,'át

Felek megillapítják, hogy amennyiben jelen szerzódés a]ájrásátó] számított 90 napon belül
ke rü] Sor íentiekben részletezett dokumentumok teljes körú benyujtására, és
Kozreműködő Szervezet álta] történó jóváha$lására, úgz a támogatási szerződés ezt kör,ető
teljesÍtésután Sern léphet hatályba, a szerződés érvényte1ennéválik, és ezeÍv
érvénytelenségról a Közremúkodó Szervezet a Kedvezményezettet, va]amint a Támogatót
irásban értesíti,Ezt követóen a támogatásí döntés automatikusan visszavonásra kerül Az
írásbe]i értesítéskésedelme, elmulasztása a szerződés érvénytelenségét,illetve a támogatási
döntés visszavonásának tényétnem érinti. Ez eIlen jogorvoslatnak, panasznak, további
igazolásnak, további hiánypotlás kérésénekhelye nincs.

nem

7 '7 '
Kedvezményezett kijelenti, hory - a személyes adatok véde]méról és a közérdeku
adatok nví]vánosságáról szőlő 1992. évi D(]I. törvény e]óírásainak megfelelóerr _ a projekt
adatiapon íeltüntetett projektíelelós, illetve a Projekt megva1ósításába:r résztvevó szeméiyek,
személyes adataiknak a Támogató és a Közremúködő Szervezet á-1ta-1 történó kezeléséhez
(ideértve ezeTl adatok felvételét,tárolását, nyiivánosságra hozatalát is) kiíejezetten
hozzájarwltak. Ennek aiapján Kedvezrnényezett szavatol azért, hory ezen személyes adatok
fentieknek me gfelelő kezelé s e az érintettek hozzáj ttu]ásáva] történik.

7.8. Je1en Szerződésben nem

szabáJyozott kérdésekbena vonatkozó mas/al és európai

uníó s j o gszabályo k rendelkezé sei az ir ány adok.

7.9. A Kedvezményezett képviseletében a]áíró személy(ek) kíjeienti(k) és cégkivonatukkal,
va]amint a]áírási címpéldányajkka] igazol1a(k), hory társasági dokumentumaik/alapíto
okiratuk alapján, a jelen Szerzódés bevezetó részébenfeltűntetettek szerint jogosuit(ak) a
Kedvezményezett képviseletére(és cégje$lzésére),továbbá ennek alapján a jelen Szerzodés
megkötésére és aJáírásá'ra. A_1áíró képviseló(k) kijelenti(k) továbbá, hog' a testü]eti szervei(k)
részérőI a jeIen Szerzódés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokka-] rende1kezik(nek),
tulajdonosai(k) a támogatási jogüryletet jóváhagrták és harmadik személyeknek
semminernú olyan jogosultsága níncs, mely a Kedvezményezett részér-ól megakadáIyozná
vary bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek
maradéktalan telj esítését.
7.1o. Je]en Szerzódéshez kapcsoiódó jogvlták esetére Szerződő Felek a Pestí Központí
Kerületi Bíróság íl]etve értékhatártól függően a Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik kj.
7.II. Szerzódő Felek a jelen Szerzódést átolvasták' és közÖs értelmezés után, mínt
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r{ltalános SzerztídésiFeltételek

azUj Magrarország Fejlesztési Terv Közép-ma$/arországi Operatív Program KMOP2oo7l3.3'1/C Helyi és térségijelentcíségúvzrendszerek rekonstrukciója felhívás keretében
támogatásban részesítettkedvezményezettekkel kötendő támogatá si szerződésekhez

1.
r{Italános rendelkezések
Je1en Alta-lános Szerződési Feltételek (továbbiakban Ászn; hatálya az Uj Ma5rarország
Fejlesztési Terv Kőzép-mas/arországs operatív Program KMoP-2o07l3.3.IlC Hetyi és
térségijelentóségú vízrendszetek rekonstrukciója felhívás keretében támogatásban
részesítettkedvezményezettekkel megkötött valamennyi tárnogatási szerződésre (a
továbbiakb an Szerződés) kiterjed.
Jelen dokumentum (ASZF) szerzódési feltételnek minősül, amelyet a Kedvezrnényezett az
adott támogatás igénybevételérevonatkoző Szerződés aláírásakor fogad el.
Amennyiben az ASZF és a Szerződés azonos tár$lú előírásai között
utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

bármilyen e]térésvan,

eZ

Jelen ÁSzp-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.
2.

Projekt Végrehajtási Egység

2.I. Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezrnényezett a Projekt
lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási e5lséget (a továbbiakban PVE) köteles
létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétőlszámított legkésóbb e5z
hónapon belül köteles értesítéstktildeni a Közremúködő Szervezet részére,amelyben
beszámol a PVE felállításáről, szervezeti ellrelyezkedéséról és struktúrájáről, az e5lséget
a]kotó munkatársak munkajogi státuszaról és szakmai hátteréról (önéletrajz), valamint a
múködtetés feltételeinek biztosításának módj áró1.
2.2. A Kedvezrnényezett köteles a PVE múködésének biztosítására a Projekt teljes
megvalósítása alatt, mely köteIezettség teljesítésérőla helyszíni ellenórzések során a
Közremúködő Szervezet jogosult rneggtőződni. A PVE munkatársainak változásáróI a
Kedvezményezett a változást követő 8 naptári napon belül tájékoztatja a Közremúködó
Szewezetet.

3.

Projektmegvalósításhozkapcsolódóbeszámolási/jelentéstételí
kötelezettségek

H Kedvezrnényezett haladékta]anul köteles jelenteni a Kőzremúködő Szervezetnek minden
olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését
veszéIyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vas/ egészben meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, Va$/ a pályázatban, illetve a jelen Szerzódésben foglalt ütemezéshez képest
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől - amennyiben a Szerződés később lép
hatáyba, akkor annak hatályba lépésétólszárníBta - hathavonta legalább ery alkalommal
köteles elektronikusan (on-line PEJ kitöltó) és papír alapon előrehaladási jelentést
benyújtani a Közrern'iködő Szervezet részére.A projekt eIőrehaladási jelentés beadásának
határideje a jelentés tárgrát képező időszak utolsó naptári napjától számitott 10.
munkanap.

3.1. Amennyíben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, Vary a Projekt
megvalósításának ídőtartama nem éri el az es/ évet, a Kedvezrnényezett e$;etlen
előrehaladási jelentést (zárő projekt elórehaladási jelentés) nyújt be a Közremúködó
Szervezethez.

3.2. A projekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az elórehaladást ígazolő
dokumentumokat kell csatolni:
- a közbeszetzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, a jogszabályokban, és jelen
Ászp 7 ' pontjában is meghatározott módon,
- a tájékoztatással és nyilvárnossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésétigazo\ő
dokumentumokat (p1. plakátról vary tábláról, rendezvényről készítettfénykép,kiadvány
e5z példánya, sajtóhirdetések, rádió va5l TV megjelenés esetén szpot elektronikus
formátumban, valamint minden eryéb tájékoztatássa] és nyilvánossággal összefüggő
dokumentum stb.);
- további - a projekt elórehaladási jelentés formanyomtatványán rneghatározott
dokumentumokat.
3.3. A Közremúködő Szewezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a
Kedvezrnényezettőt a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett
pedig köteles azt rnegadni.
3.4. A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban zárő projekt előrehaladási
jeIentést nyújt be a Közremúködó Szervezethez (a záro projekt előrehaladási jelentés
formanyomtatványa letölthetcj a Támogató honlapj áról).
3.5. Beruházási projektek esetében a projekt befejezésétkövetóen a Szerződés 3.3'5
pontjában meghatározott ideig, a Kedvezrnényezettnek projekt fenntartási jelentésben kell
beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt múködtetése során tervezett és az elért
számszerúsíthetó eredményekrőI.
Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerzódés hatálya alatt 72 havonta
egszer, a jelentés tárgtát képező időszak utolsó naptári napját követó 15 munkanapon
belül kötelezett.
Amennyiben a Kedvezrnényezettnek továbbfog|aIkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a
Projekt befejezetését követóen az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség
teljesítésérólbe kell számolnia a Közreműködó Szervezetnek. A létrehozott humán
fejlesztésrol a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést
ké szíteni é s benyúj tan í a Közr ernúködó Szerv ezet r észére.
4.
4

'1'

Biztosítékok
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hory nem á1l az ASZF Kizárás

a páIyázatí lehetóségekből 9.2 '3. pontban meghatátozott kizárás hatálya alatt.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogt nem

á]1 fenn o1yan
harmadík személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt
céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezrnényezett biztosítékadását

korlátozza.

4.3. Amennyiben a keduezméngezett uisszafizetési kötelezettségének a tamogatasi
szerződésben megadott hatdidőben nem, uagg csak részben tesz eleget, úga a kózreműködó
szeruezetet megilleti az azonnali beszedési megbízds éruéngesítésének
a joga a
keduezmény ezett u alamennyi fizetési szamldj a tekintetében.
A tamogatót a 281/2006. 8n.23.) Korm. rendelet 62.s ft) bekezdése alapjdn,
amenngiben a keduezméngezett uisszafizetési kötelezettségének a tamogatdsi szerzódésben
megadott hataidőben rlem' uaga csak részben tesz eleget, úga - jogszabalg eltéró
rendelkezése hiangaban - megilleti az azonnali beszedési megbízá.s éruéngesítésének
a joga a
keduezméngezett ualamenngi Magyarorszdgon uezetett bankszámlá.ja tekintetében'
4.4'

A 28I/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. s

(2) a) pontja szerinti kedvezményezett
esetében aKedvezményezett jeIenSzerződés aláírásával kijelenti, ho5z amennyiben a Projekt

részben va5r egészben meghíúsul,illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fe], a
támogatást visszafizeti.

4.5'

A 28I12006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. s (2) b) pontja szerinti kedvezményezett
esetében a Kedvezményezettjelen Szerzódés aláírásával kíjelenti, ho$r amennyiben a Projekt
részben va5l egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a
támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi,
ho5r amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetend'ő támogatás a
szárnára a központi kö1tségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

4'6. A támogatás (beleértve az előIeget| folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerzódésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint

rendelkezéSre nem á]lnak.

4'7. A 28Il2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 $ szerinti biztosítékokértékénekfedeznie
kell legalább a kifjzetési igénylésbenigényelt, továbbá a már kifrzetett támogatás e5rüttes
sze gé t, a p ály

ö s

ázati

ú tmu

tató ban, illetve

j o

gszab ályban me ghat ár

o

zottak szerint.

4'B. A biztosíték- a pályázati útmutatóban,

illetve jogszabályban meghatározottak szerint
- a biztosítéknyújtási kötelezettséggel éríntett időszaknál rövidebb lejárattal is rendelkezésre
bocsátható azza7, hogr az érintett biztosíték érvényességéneklejártát rnegelóző legalább 45
nappal annak meghosszabbítását va5l cseréjétakedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek
elmaradása a kifizetések felfüggesztését vonja maga után.

4.9. A28I12006 (XII. 23.) Korm. rendelet 60.s (2) bekezdése alapján, az a60. $ (1) bek.
szerint 58-59. $ szerinti biztosítékadás alól mentesített kedvezményezett - központi
költségvetési szervek kivételével - aki a Kbt. 6. vagr 77. Címe, illetve Kbt. 252. $-a szerinti
hirdetmény nélküIi tár$lalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés értékérejutó támogatási összeg erejéig az 58-59. $-ban meghatározott
bizto sítéknyújtásra köteles.
4'

10. Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztosítékokravonatkoző

dokumentumokat is _ szükség esetén _ módosítani, kiegészítenikell.

5.

Támogatás kifizetése

5.1.

Elóleg

5.1.

1'

Utófinanszírozásw projektelemekre jutó elóleg

Amennyiben a Támogato a felhívásban va5' e5léb módon (p1. jogszabályban) az előleg
igénybevételétlehetóvé tette, előleget aSzerződés hatályba lépéséneknapjátóllehet igényelni
a Kózrerniiködó Szervezetné|. Elóleg csak azon projektelem(ek)re vehetó igénybe, amelyek
esetén a kedvezrnényezett a Szerződés 1. számú melléklete alapján utófinanszírozási módot
kíván alkalrnazní.

A Közremúködó Szervezet az előleg összegét a tárnogatási szerződés megkötésétól, vagu a
szerződéskötést követően a Kedvezményezett áltat benyújtott előlegigénylésről szőlő
nyllatkozat (Elólegfrzetési Kérelem) formailag és tartalmilag hiánytalan beérkezésétő1
számitott 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerzcjdésben megjelölt

bankszámlájára. Elóleg folyósítására ery va5l több részIetben kerül sor a Kedvezményezett
kérelme alapján Vas/ a támogatás mértékétől,valamint a projekt fizikai megva]ósulásának
tervezett napjától függően aKözrem'űködó Szervezet á|ta| meghatározott ütemezésben'

Az előleg igényléselfogadásának feltétele, ho5' a Szerződésben meghatározott biztosítékok
r

ende7kezésre állj anak.

Amennyiben a Kedvezrnényezett igénybe vett elóleget, azonban' az elő7eg kifizetésétkövetó,
jogszabáIyban meghatározott időtartamon belúl nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a
benyújtott kifizetési igénylésa támogatás nem rendeltetésének megfeleló használatát
bizonyitja, a Kedvezm ényezet köteles a korábban kifizetett eIőleget, a 9 .2 .2 pontban foglaltak
szerint üryleti kamattal e5rütt visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséigközbensó kifizetésre
a Kedvezményezett nem jogosult.

5.7.2' Fordított ÁRR-etoteg
Szállítói finanszírozási mód esetén fordított áfa-elóleg akkor vehetó igénybe, ha

a

kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult á]Iarnháztartásí szerv és az általános forgalmi
adóról sző|ő 2oo7. évi CXXVII. törvény 142. $-ában foglalt feltételek teljesülnek.

A Közremúködó

Szervezet az elóleg összegét a Kedvezményezett által benyujtott általános
forgalmi adő előzetes megtérítésére
vonatkoző kérelem beérkezésétóIszámított 15 napon
belül átutalj a a Kedvezrnényezett Szerzódésben megjelölt bankszámlájára'

Az igenyelt fordított áfa-összegre jutó előleg legfeljebb a benyújtott szállítói nettós szárn7ára
jutó áfa támogatástartalmának LoooÁ-a lehet.

Az előleg ígényléselfogadásának feltétele, ho5r a Szerződésben meghatározott biztosítékok
rendelkezésre áiljanak.

A fordított áfa-előleggel a

Kedvezrnényezett legkésőbb a fordított áfával érintett szátn7ára
vonatkoző áfa-bevallását követő 5 munkanapon belül köteles elszámolni. Amennyiben a
kedvezményezett a fordított aía-elóleggel történó elszámolásra vonatkoző határidőt
elmulasztja, vágr a fordított áfa_elóleggel érintett nettós száIlitől' szárnla elutasításra kerül,
vagq az előleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történó rendezésérefordítja, köteles a
nem megfeleloen felhasznált áfa_elóleget, a 9.2.2 pontban foglaltak szerint ü5lleti kamattal
eguütt visszatizetni.

5'2'

A támogatás folyósítása

A Kedvezményezett a kiflzetés igénylést- a Szerződés hatályba lépésétkövetően
Közremúködő Szervezethez nyujtja be, a 11. számú melléklet szerinti ütemezésben.

AKedvezményezett szerződéskötéskor a II. szárnú melléklet szerinti ütemezést köteles az 1.
és a 10' számú mellékletekben foglalt ütemezésekkel, valamint a jelen pontban foglaltakkal
összhangban meghatározni'
A támogatások folyósítása a felhívás függvényébenaz afábbi formában történhet:
a)

b)

Utófinanszirozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezrnényezettnek - illetve
engedményezésesetén az engedményesnek a Szerzodésben megjelölt
bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonositő szárn
feltúntetésével;

Szállítói finanszirozás: A támogatás folyósítása közvetlenüI a száIIitő részéretörténó
kífizetéssel illetve engedményezés esetén az engedményesnek történik a
Kedvezrnényezettet terheló, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének
igazolása mellett.

Az épitóipari kivitelezési tevékenységről szóIó l9ll2oo9. (IX.i5.) Korm. rendelet
alapján az építtetcíiÍedezetkezelés hatálya a7á tartoző építciiparikívitelezési
tevékenységesetén száIlítői Íinanszírozáskor a támogatás utalása a fedezetkezelői
szálnlára történik. A fedezetkezelőí szátnla megnyitását követóen az építtető
kedvezrnényezett köteles erról a közrernúködó szeryezetet haladéktalanul

tájékoztatni, a releváns kifizetés igénylésekben pedig ennek megfelelően szükséges a

támo gatás fogadására szolgáló számlaszámot me gadni'

1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kizárőlag utófrnanszirozás céljából közbenső
kifizetési igénylésakkor nyújtható be, ha abban azigényelt támogatás összege meghaladja a
megítélt támogatás 2 %o-át'

1 milliárd forintot meg nem ha1adó támogatás esetén kizárőlag utófinanszirozás céljából
közbenső kífizetésiigénylésakkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege

meghaladja a megítélt támogatás Io o/o-át.

E5l számla'

Vagi/ e$réb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat szállítói
ftnanszírozás céljából akkor kerülhet benyújtásra, ha a szatn7a elszámolása révénigényelt
támogatás eléri az 5 millió forintot. Az 5 millió forintos korlát nem vonatkoz1k az építőipari
kivitelezési tevékenységtőI szőlő l9ll2oo9. uX.15.) Korm. rendelet alapján az épittetői
fedezetkezelés hatálya aJe tartoző építőipari kivitelezési tevékenységvonatkozásában
benyúj to tt szárnlákr a.

5'3. A kifizetési igényléshezaKedvezményezettnek csatolnia kell:
- olyan szárnlák, va5' e5léb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáIó bízonylatok

(továbbiakban: szárnla), amely alapján 25 millió forintnál kevesebb támogatással
megvalósuló projektek esetén az ígényelhetó támogatás 10O.0O0 Ft_nál na5uobb,
legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az igényethető
támogatás 500.000 Ft-nál na5'obb, a számlák hiteles másolatát,
- 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén olyan
szárnlák, amely alapján igényelhetó támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a
Kedvezrnényezett nyílatkozatát atről, hory a benyújtott kifizetési igényléshez
kapcsolódó elszámolások a|apbizonylatas valós költségeken alapulnak és a
támogatott Projekt kapcsán merültek fel,
- legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén olyan szárn7ák,
amely alapján igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett
nyilatkozatát arrőL, ho5l a benyújtott kifizetési igényléshezkapcsolódó elszámolások
alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán
merültek fel,
- a szárnlák csoportosítását szolgálo eryéb számlaösszesítőket,
- az 5.2' a) pont szerinti fizetési forma esetén a szárnlához kapcsolódó teljesítés
ígazo|ást és a kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett á]tal hitelesített
másolatát, az épitőipari kivitelezési tevékenységről szőIő 79Il2oo9. (IX.15.) Korm.
rendelet alapján az epíttetői fedezetkezelés hatálya alá tartoző épitőipari kivitelezési

tevékenységvonatkozásában benyújtott számla kifizetésének minősül a
fedezetkezelói szárnléta történő utalás,

- a?' 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a szárnlához kapcsolódó
teljesítésigazo7ást, valamint a szárnla támogatáson felüli összegének kifizetését
igazolő dokumentum Kedvezményezett által hiteIesített másolatát, az épitóipari
kivitelezési tevékenységról szólő 19I l 2oo9. (IX. 15.) Korm' rendelet alapján az
építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartoző építóipari kivitelezési tevékenység
_
-

vonatkozásában benyújtott szárnla támogatáson felüli része kiftzetésénekminósül a
fedezetkezelőí szárnlfua történő utalás,
25o millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építésjberuházás esetén
független mérnök ny1latkozatát, amely ígazolja, hory az építésa terveknek
megfelelően halad, és tartalmazza a mvrrka készültségi fokát,
engedményezés esetén az engedményezésrevonatkoző szerződés másolatát,
a Szerződés uA pénzü5li elszámolás részletes szabá7ya1" 7 ' sZ mellékletében
meghatáro zott egtéb dokumentumokat

5.4' A számlák azonosíthatósága érdekében aKedvezményezettköteles:
- a szárnlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét,használatát va5l
szo|gáltatás igénybevételét,feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és

a
a

,,támogatás elszámolására benyújtásra került'' szöveget. A szám]amásolatnak ezen
információkat már tartalrnaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek
cégszerú aláírásával kell igazoIni, hory ez mindenben mege$zezik a2 eredeti
számláva-l;

_ a
-

szárnlaösszesítőt e5rmást követó, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni'
e5zértelmúenfeltüntetve aZ abban szereplő szárnlák által lefedett elszámolási
idószakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címétés számát;
idegen nyelvű szálrrla esetén mellékelni a Kedvezményezett cégszerúalárásával
ellátott, a fóbb megnevezések magzar nyelvű fordítását tartalrnaző másolatot.

5.5. A Közremúködó Szervezet a beérkezéstól számított 30 _ szállitő részéretörténó
közvetlen kifizetés esetén 15 _ naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidőveI
jogosult a Kedvezményezetett felhívnía hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.
5.6' Amennyiben a Kedvezrnényezett ennek a kötelezettségének a határidó lejártát követó
8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylésérintett részénekelutasítását jelenti. Ez
esetben továbbÍ hiánypótlásnak nincs helye.
5.7. A Közremúködó Szervezet a támogatást a kifizetési igénytésbeérkezésétőlszámított
60 naptári napon belül - közvetlenül a szallítő részéretörténó kifizetés esetén 30 naptári
napon belül - fizeti kj' A kifizetés határidejébe a Kedvezrnényezett által hiánypótlásra
igénybe vett idótartann, az elóre nem tervezett, elóre nem látott okok miatt lefolytatott
rendkívüli helyszíni szemle, a szabáIytalansági glanú kivizsgálására tett intézkedések,
valamint az év végi zátási és év eleji számlanyitási folyamatok idótartama nem számítanak
be1e.

A Kedvezményezett rendeikezése szerínt a Szerződésben megjelölt bankszámlától

eltéró
bankszámlára ís utalható az adott kif,rzetési igénylésalapján kifizetendő támogatási összeg.

5.B. Amennyiben a támogatás az 5.7. pontban foglalt határidőben, a támogatónak, ílletve
a Közremúködő Szer:rezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közremúködó
Szewezet a késedelem idcjtartamára a határidő lejáratának napján érvényesje5lbanki

alapkamat mértékénekmegfelelő késedelmi kamatot köteles ftzetní annak a jogosultnak,
akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett kiÍjzetésiigénylésrejutó késedelmi kamat
összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi
költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett szárnla
támogatás tartalma' Szállítói ftnanszírozás, illetve engedményezésesetén a Közremúködó
Szervezet a szálIítő, ílletve az engedményes számára ftzet késedelmi kamatot.

5'9. on-line számlakitöltő a]kalmazása
A Kedvezményezett elszámolási tevékenységétszámlakitöltő program támogatja, mely
eryrészt biztosítja a kiltzetési igényléshezbeadandó dokumentumok könnyú, hibamentes
előálhtását, másrészt ryorsítja a Közrern'űködó Szervezetek ü5iintézését.A számlakítöltő

program }easznáIataköte7ező, de esetleges hibás múködése esetén aKözrerní1ködő Szervezet
engedélyezésealapján a Kedvezményezettnek lehetósége Van papír alapon összeállítani a
kifizetés igényléséhezszükséges elszámolási csomagját'

5.10. A támogatás összegének va]tozása
5.10.1.Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken' a tervezett célok
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kel1. A csökkentés
mértékea költségmegtakarítás mértékévele5lezik meg.

5.10.2.Amennyíben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési
eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását cé]ző, utolsó
közbeszerzési eljárás befejezésétkövetően, vas/ amennyiben az egres beszerzésekre jutó

támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bárrnely közbeszerzési eljárás iefolytatását
követően a Közremúködő Szervezet e$roldalúan kezdeményezheti a megítélttámogatás
csökkentését a közbeszerzési szerződés alapján létrejött vállalkozási szerződéssel 1e nem
fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a váIlalkozási szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a
Közremúködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határídóben és módon a
Kedvezményezett indokolja, ho5l a válla]kozási szerződéssel le nem fedett támogatás
felhasználása a Projekt céljainak eléréseérdekébenszűkséges és az indoklást a

Közremúkö dó Szerv ezet elfo gadj a.

5.10.3.Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és
elfogadott tényleges köItségek meghaladják atervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben
az esetben is kizárőlag a jelen Szerzcídésben foglalt támogatási összegre jogosult,
amennyiben j ogszabáIy másként nem rendelkez1k.
Amennyíben az ígénybe vehető, bármely forrásból szárrnaző támogatás mértékevá)tozik, a
Kedvezményezett errő| aKözrerni7ködcj Szervezetet haladéktalanul értesíteniköteles'
5.

10.4. Projektszintú n+0,5 szabáIy

Amennyiben az eredeti támogatási szerződéshez benyújtott 71. számú, Projekt kifi-zetési
ütemezés mellékletébenmeghatározott kifizetési ütemezés alapján az adott naptári évre
tewezett támogatás folyósítását, illetve előleg elszámolását az 5.2 pont szerinti, 5.3 pontban
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelci kifizetési igénylésbenyújtásával nem
kezdernényezi a következó naptári év június 3O-ig, a kifizetési igénylésben nem szerep7ő
összeggel a támogatás a Szerződés 4.2 pontjában rögzitett összege csökkentésre kerül
e5'oldalú, KSZ általi szerzódésrnódosítás által. E szabály a]ól a vis maior esete képez
kivételt.
5. 10.5. .

Projektmenedzsment támogatás csökkentése

A projektmenedzsment tevékenységek vonatkozásában elszámolható költségek
csökkentésre kerül

összege

- amennyiben a Kedvezményezett projektmenedzsment-tevékenységéből fakadó
kötelezettségeit nem, vag; ÍIeTn szeTzódésszerúen, illetve nem a jogszabáJyokból

fakadó módon teljesíti. Az elvonás mértékéta Közremíikódő Szervezet a jogsértés
mértékévelarányosan, mérlegelésútján állapítja meg szabálytalansági eljárás
keretében.
elvonás mértéke meghatározott az a'lábbi esetekben:

- Az

-

5. 10.6'

a) 25oÁ, amennyiben a

Kedvezményezett projekt jelentéstéteii
kötelezettségével két a]kalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik,
és a késedelem neki felróható okból következik be,
b) 25o/o, amennyiben legalább két alkalomma] a benyújtott kifizetési
igénylést a Közrerní1ködő Szervezet a 7. sz' melléklet 1.2 pontjában
foglaltaknak megfelelően, alapvető hibák, hiányo sságok míatt elutasítj a,
c) IoooÁ, amennyiben a Kedvezrnényezett igénybe vett előleget, azortban az
elóleg kifizetésétkövetó, jogszabá|yban meghatározott időtartamon belül
nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés
a támogatás nem rendeltetésének megfe7elő }:asználatát bizonyitja,
d) 25%o, alnennyiben a Kedvezményezett az igénybe vett fordított áfa-előleget
az 5'L2. pontban leírtak szerint nem rendeltetésszerúen használja fel,
va5u arról a támogató felé határidóben nem számol el,
e) 5ooÁ, amennyiben a 6.2 pont szerinti szerződésrnódosÍtás alapjául
szo7gáIő körülmény a Kedv ezményezettnek felróható o kb ó1 köve tkezik b e,
Amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségének nem' illetve nem a szerződésben, vag; az irányadó
jogszabáIyokban meghatározottak szerint tesz eleget. Az elvonás mértékéta
Közrerníikődő Szervezet a jogsértésmértékévelarányosan, mérlegelésútján rillapítja
rneg szabálytalansági elj árás keretében.

ÁFA mértékváltozás

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatalyos AFA szabáIyozás a jelen Szerzódés
hatalya alatt váItoz1k, a hatályos szabáIyozás a jelen Szerződés ÁpÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása néIkül
módosítja. Amennyiben az AFA mértékecsökken vas/ a Kedvezményezettnek ÁFA levonási
jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken,
amennyiben az AFA mértékeDő, a támogatás összege nem növelhető, amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megilletó támogatás az AFA
összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a
Kedvezmény ezettet terheli.
6.

Szerződésmódosítás

A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, 1lletve az
abban közöIt tényekben bekövetkezó valamennyi változást a Kedvezményezett annak
bekövetkeztét követóen haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban
bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.

6.I'

A Szerzódés módosulása

A Kedvezményezett a jelen szerzódésben rögzitett azonosító adataiban, illetve a Szerződés
teljesítésévelösszefüggő adataiban bekövetkezett minden változást - ideértve a 6'2 a|-d)
alpontokban rneghatározott mértéketel nem érő mértékúváltozásokat is
annak
bekövetkeztét követő 8 naptári napon belül köteles írásban bejelenteni a Közremúködó
Szetvezet részére.

A változások bejelentésénekelfogadásával jelen támogatási szerződés minden külön
intézkedés nélkül módosul.

6.2'

Szerződésmódosítás

A Kedv ezrnény ezett a S zer ző dés mó do sítás át kötele s kezdemény ezni, ha
a) a Projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerzódésben meghatározott
idóponthoz képest elóre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
b) a Projekt elszámolható köItségeinek összesen húsz százalékát meghaladó mértékben
vá|tozik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az ereceti támogatási szerződés l. sz'
mellékletéb en rögzített bontáshoz képest;
C) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett idótartama meghaladja a 2 évet vagr
támogatása meghaladja a 25o millíó forintot, és a teljes támogatás értékénekösszesen húsz
százalékát meghaladó mértékbenvá]tozik a költségek évek szerintí bontása az eredeti
támogatási szerzódés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;
d) az eredeti támogatási szerződésben rögzitett bármely indikátor értékénekvárható
teljesülése nem éri el a 4. sz. mellékletben rögzített célértékgo"Á-át,
e) változlk a Projekt bármely eryéb, a céIkitíizéseketbefolyásolÓ lényeges jellemzője. E
vonatkozásban az NFÜ honlapján (http://www.nfu'hu/doc/6) közétett ProjekttartalomváItozás útmutatóban foglaltak is kötelezó jelleggel irányadóak'

Ha a 4' sz. mellékletben meghatározott kulcsindikátorok célértékei- kivételt képeznek ez
alol az adatszolgáltatási kötelezettség aIá eső kulcsindikátorok - elóre láthatóan nem 1007o-

ban teljesülnek, és ez jelentós mértékben módosítja a projektet, aKedvezményezett köteles a
Szerződés módosítását kezdernényezni ttz száza7ékot meg nem haladó mértékúváItozás
esetén is'

Az a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos idóarányos
projektmenedzsment költség - a Szerződés módosítása nélkül - nem növelhető.

6.3. A Kedvezményezett vas/ a Közremúködő Szervezet kezdeményezésérea Szerzódés
közös rnegegrezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányulÓ
kérelmétírásban, indokolássa-l, valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal eliátva
kötele s a Közr emiiködó Szerv ezet r é szére elj uttatni.
A Kedvezményezett módosítási igényétolyan időpontban köteles előterjeszteni, amely
lehetővé teszi, ho$z a Közrerníiködő Szervezet, a Támogató _ a hozzájárulásról megalapozott
döntést tudjon hozni.
A Közremúködó Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét _ a módosításra
irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a
módosítás tervezetét, vary - a kérelem elutasítása esetén _ az e7utasítást és annak
indoklását' A Közremúködő Szervezet áttal elkészítettszerződésrnódosítást a
Kedvezményezett annak kézhemételétő|szárnitott 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva
visszaküldeni a Közremúködő Szervezetnek. A szerzódésmódosítás elbíráIásáig a támogatás
folyÓ sítá s á t a Közr ernúkö d ő S zersl ezet felfü gge szthe ti'
A Szerzódés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható
lett volna.

6'4' Amennyiben a Kedvezrnényezett adólevonási jogában változás következík be,
haladéktalarrul köteles bejelentení a Közremúködó Szervezetnek. Amennyiben a változást
követóen a Kedvezményezett az np(_t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az
adólevonási jog megváItozása és annak bejelentése közötti teljesítésiidópontra vonatkoző
szánlák alapján kapott támogatásbőI az ÁpÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a
Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
6.5. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen Aszp módosításának tárgta a
Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részérea Szerződésben, illetve a
jelen Ászp-ren meghatározottal<hoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a
Közremúködő Szervezet erre vonatkoző e5loldálú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen'
Ászp-t minden külön intézkedésnélkül, a ny1latkozatban meghatározott tartalommal, a
nyllatkozat Kedvezményezett részéretörténő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A
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A Közremúködcj Szervezet akkor is módosíthatja e$loldalúan a Szerzódést, illetve

jelen
AsZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett szárnára többletkötelezettséget eredményez, d'e a
módosításra
- jogszabály alapján, vary
- elIenőrzésre jogosult szerv megáilapítása és javaslata miatt van szükség, va5l
- a módosítás a Kedvezményezett szerzódésszerú teljesítéseesetére vele szemben
hátrányos következményekkel nem jár, azaz csupán nem szerzódésszerú teljesítés
esetére fo galrnaz me g következményeket'

A mindenkori hatályos Aszr az NFÜ honlapján (http://uww.n-fu'hu/doc/6) kerül

közzétételre. A Kedvezrnényezett tudomásul veszi, ho5r jelen Szerződés, valamint az AsZp a
vonatkoző jogszabáIyok módosításával, illetve új jogi szabátyozás bevezetésévelminden
külön közvetlen intézkedésnélkül módosulnak'
A módosítás - ellenkezó kikötés hiányában annak Támogató honlapján történó
közzétételének napj án lép hatályba.

7.

Közbeszetzésekrevonatkozószabályok

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására
köteles, az alábbí pontok fi5lelembevételével köteles eljarni.
7.7

Általános szabályok

Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a
Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja' A közbeszerzési eljárások
lefolytatásáért kizárőLag a Kedvezményezett felel' Ennek megfelelóen bármely közbeszerzésj

eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészéreVas/ es/
részérevonatkoző visszafizetési kötelezettség is kizárőlag a Kedvezményezettet terheli.

A Kedvezményezett köteles a közbeszerzéseinek lefolytatása során 1612006' (XII. 28.)
MeHVM-PM eglüttes rendelet vonatkozó szakaszaj szerint eljárni, í5l különösen az abban
foglaltaknak megfelelóen tájékoztatní a Közremúködcj Szervezetet a közbeszerzésí
elj

árásokkai kapcsolatosan.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, ho5r a Közremúködcj Szervezet, illetve az NFÜ

a
közbeszerzéssel kapcsolatos eryéb dokumentumot is bekérhet, annak ellencjrzése céIjából,
ho$l a közbeszerzési eljárás, az eljárás alapján meghozott döntés és kötelezettségvállalás
tárnogatható sági é s közbeszerzési j o gi szempontból megfeleló volt-e.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, ho5r a Közrerníiködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési
Ü5'nökség (mint Támogató) a 16l2006. (XII' 28') MeFIVM-PM e5rüttes rendelet alap1án az
ott meghatározottak szerint ellenőrizheti a Kedvezményezett áltaI lefolytatott közbeszerzési
eljárásokat. A Kedvezrnényezett tudomásul veszi továbbá, hory a Közrerníiködó Szervezet a
projektek és/va5l beszerzésekkockázati besorolása szerint aközbeszerzések ellenőrzésének
$'akoríságát, az ellenőrzött dokumentumok mennyiségét, az ellenórzés mélységét,minoségét
és módszertanát jogosult eryedileg meghatározni. A beszerzés(ek) kockázati besorolásáról és
az annak megfeleló ellenórzés módjáról _ az irányadó eljárási határidok megjelölésével - a
Közremúködó Szervezet a Kedvezményezettet az e|lenőrzés(eke)t mege7őzően megfelelő
idó pontban táj éko ztatj a.
7.2

IKözbeszetzésí tenr

A Kedvezményezett Projekt szintú közbeszerzési tervet köteles készíteni,amely jelen
szerződés 9. számú mellékletétképezi. Amennyiben valamely beszerzés - projekt szintú
közbeszerzési tervben rogzitett lényeges jellemzőjében váItozás következik be, a
Kedvezményezett haladéktalanul, d'e legkésóbb aváJtozás bekövetkeztétől szárnitott 8 napon
belül köteles az aktua]jzá]t közbeszerzési tervet a Közrem'Űködő Szervezet részéreváltozásbejelentés keretében megktildeni.

7.3

Határidők

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Kedvezrnényezett köteles biztosítani, hory
eljárásban a résméteIi/ajánlattételi határidő, valamint a közbeszerzési szerződéskötés
(tervezett) határideje atra tekintettel kerüljön meghatározásra, hory a Közremúködő
Szewezet az ellenőrzéshez kapcsolódó feladatait a jogszabályban meghatározott határidokön
belül elvégezhesse.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, ho$r a Kbt' 327 's (2) bek' b) pontja szerinti határidő
klzárolag akkor veszikezdetét, amikor a Közremúködő Szervezet áItal kért dokumentumokat
a Kedvezményezett teljes körúen rendelkezésre bocsátja.

7.4

A közb esze rzé si eljárás

ere dmé nye ké nt létrej ött szet zi5dé s mó
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A Kedvezményezett aközbeszerzési szerzódés módosításának szándékát köteles a 1612006'
()(II. 28.) MeHVM-PM eryüttes rendelet 22lA' S e) pontja szerinti határidőben a

Közremúködő Szervezetnek bejelenteni. E bejelentési kötelezettség terheli a
Kedvezményezettet akkor ís' ha álláspontja szerint a szerződésben történt változás nem
minósűl a Kbt' Ötoait része szerinti szerződésrnódosításnak, de a közbeszerzési
szerződéshez a teljes mennyiséget, va5l az épitéstberuházás, árubeszerzés, szolgáltatás
minőségét lényegesen befolyásoló, az eredeti eljárás tátgát nern képezó további eljárások,

megrendelések, megbízások kapcsolódnak.
7.5

A Kedvezrnényezett részérébíztosított korrekció

10

Szervezet/NFÜ az eljrárást megindító dokumentumok
megfelelőségét vitatja és erre vonatkozőan az eljárásjogi feltételek adottak (1'6l2006. (XII.
28') MeHVM-PM rendelet 22. s (4) bek. szerint), a Közremúködó Szervezet javasolhatja a
Kedvezményezettnek, hory a hirdetményt (dokumentációt), megfelelóen módosítsa,
változtassa meg'
Ebben az esetben a Közremúködő Szervezet/NFÜ köteles felhírmi a Kedvezményezett
fi$zelmét arra is' ho$r amennyiben a hirdetményen (dokumentáción) nem változtat, vagt
arra nézve nem ad megfelelő indokolást, akkor a Közremúködó Szervezet és a Nemzeti
Fejlesztési Üg'nökség (mint Támogató)
Amennyiben Közremúködó

szabá7ytalansági elj árást indíthat, és/vary
a Kö zb e szerzé si D öntő bizottság j o gorvo slati

e lj

árá sát kezdemény ezheti.

A tájékoztatásnak ebben az esetben ki kell terjednie arra is, hogl amennyiben a fenti
eljárások eredményeképpen a jogsértés,Vágr a szabalytalanság megállapításra kerül,
korrekciós intézkedéskéntvárhatóan milyen jogalapon, mílyen mértékútámogatás
elvonására kell a Ke dvezmény ezettnek számítanra.

Amennyiben a Közremúködó Szervezet/NFÜ a fenti eljárások lefolytatását ténylegesen
kezdeményezi, erről a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíti' A Közremúködó Szervezet
és a Nemzeti Fejlesztési Ü5lnökség (mint Támogató) a Kőzbeszerzési Döntóbizottság, más
hatóság vary bíróság, illetoleg eryéb döntéshozatalra illetékességgel és hatáskörrel
rendelkezcí szervezet döntésétől függetlenül akkor is jogosult a beszerzési eljárás
szabá7ytalanná minősítésére,ha ez az adott szerv döntésével ellentétes, Vas/ a kérdésbenaz
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szerv nern}:oz döntést (példáulelkésettségmiatt).

A Közremúködő Szervezet/NFÜ közbeszerzési tár$lú űryekben a Közbeszerzési

Döntőbizottság Határozata nélkül is lefolytathat szabálytalansági eljárást, és megáIlapíthatja
a szabálytalanság tényét'A szabálytalanság tár$lában hozott döntésnek nem feltéte(e az
sem' hos/ bármely döntéshozatalra jogosult szerv határozata va$l e$réb döntése jogerőre
emelkedjen' A szabálytalansági eljárás keretében a Kőzrernűködő Szervezet és a Nemzeti
Fejlesztési Ü5lnökség (mínt Támogató) az Európai Unió közbeszerzési a versenyjogi
alapelveket is tartalrnazó direktíváira, irányelveire, valamint az Etlrőpai Bizottság CoCoF
07 loo37 lo2 szárnu iránymutatására hivatkozással is szabálytalannak minősítheti a
közbeszerzési eljárást, akkor is, amennyiben az a Kbt. szabáJyainak nem mond ellent.

8.

Támogatás felfüggesztése

A Közremúködcj Szervezet ajogszabályban illetve az Aszp-aen, Szerződésben meghatározott
esetekben köteles illetve jogosult atámogatás folyósítását felfüggeszten|
AKözremílködó Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a Kedvezményezettnek a Szerzódés megkötését követően az adóhatóságok

a)

(állami

adóhatóság, vámhatóság, önkorrrrányzati adóhatóság) tájékoztatása szerínt lejárt
e

sedékes ségú,me g nem fizetett köztartás a

b)
c)

v

ar';

a 9.1 h), j)' m) és a 9.3 pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;

a Kedvezményezett áItal elvégzett tevékenységeltér a céltól, illetve a Szerződésben
meghatározott célokhoz mért elórehaladás nem kielégító és a Kedvezrnértyezett az előirt
korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-rnódosítás a
Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
d)
ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a
jogerós hatósági engedély beszerzéséíg.
e)
rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján,
f)
a SzerzódésbeÍ|, az ÁSZF-ben, a páJyázati útmutatóban, valamint jogszabályban
meghatározottak szerínt nem ál1 rendelkezésre a biztosíték,továbbá amennyiben az eszp
4.8. pontja szerint a rendelkezésre bocsátott bjztosítékérvényességéneklejártát mege\őző
legalább 45 nappal annak meghosszabbítását va5z cseréj ét a kedvezményezett nern igazo7ja
a Közrern'hködő Szervezet felé,

1l

g)
Amennyiben a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerződésrnódosítás van
folyamatban,
h)
Amennyiben a projekt előrehaladási jelentés elutasításra kerül'
A Közremúködó Szervezet íelfüggesztheti a támogatások folyósítását küIönösen a 281/2oO6.
(XII' 23.)Korrn. rendelet 35. s a és 61. s (11)bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közremúködó Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha
Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás induI.

a

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körütményt Közremúködő
Szervezet által t'Űzött határidőn belül nem szünteti rneg, az szerződésszegésnek minósül'

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet
kártalanítás, kártérítés,illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele
szemben alkaJrnazott szankciók nem mentesítik a Szerzódésben, valamint a jelen ÁSzp-ben
foglalt kötelezettségei teljesítésealól.
o

Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1.

Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minósül különösen,

ha:

a)

a Kedvezrnényezett a támogatást jogszabályellenesen' nem rendeltetésszerúen, illetve
céleIlenesen használja fel,
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hory a Kedvezményezett a pátyázati
dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pvlyázat, Projekt szakmai,
pénzügd tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közö|tlszolgáltatott,
bármelyik nyilatkozata va]ótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét
vlsszavonJa,
c) a Kedvezrnényezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre
}rasznáIja ÍeI,
d) a Kedvezrnényezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett váItozások miatt már
nem felel meg a pályázati feltételeknek,
e)
aKedvezrnényezettnek felróható okból aSzerződésben rögzített megvalósítási ídőszak
kezdő időpontjától számított három hónapon belül nem kezdődík meg a Szerzódés
teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásbarr nem menti ki,
a projekt flz1kat megvalósulása a kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés
3'3.1. pontjában meghatározott idóponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
c) aKedvezrnényezett a Szerződés megkötését követó 12 hónapon belül a megvalósítás
érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési
munkákat legalább azok tervezett összértékének sooÁ-át elérő mértékben- esetleges
közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, illetve a? erre
irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vary időközi kifizetési igénylés
benyújtásával a megítélttámogatás legalább looÁ-ának felhasználását nem igazolja,
h) a Kedvezrnényezettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós
akadáIy o ztatás át e\őidézó körülmény,
i) a Kedvezményezett nem tesz eleget az Ászp 3. pontjába foglalt bejelentési
kötelezettségének,
a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a
J)
Szerződésben vas/ jogszabályban foglalt bejelentési (í5z különösen az áIlarnháztartás
múködési rendjéről szőlő 2I7 lI99B' (XII. 30.) Korm. rendelet 83' s (2) i) pontjában,
87. s (5) és (12) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén), nyilatkozattételí
köte1ezettségének,
k) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak
részben teljesíti,
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l) a Kedvezrnényezett határidóben nem teljesíti projekt jelentéstételikötelezettségeit
(projekt előrehaladási je1entés, zárőjelentés, projekt fenntartási jelentés) , és a.t az

erre vonatkoző felszólítás kézhezlrételétólszámított 15 napon belül sem teljesíti,
illetve a projekt-jelentést nem a megfeleló formában Vary nem a megfele1ő

m)

n)
o)
p)
q]
9.2.

információkkal és mellékletekkel nyújtja be,
a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettségeit nem, vary nem szabáIy szerúen teljesítette,
a Projekt fenntartásí időszakára, illetve közrnii beruházás esetén annak
üzemeltetésére és va5ronkezelésére elóírt köte|ezettségeit a Kedvezrnényezett nem
teljesíti,
a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult e7lenőrző szervek munkáját akadá|yozza,
Vary az ellenórzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre írányuló írásbeli
felszólításban megjelölt határidőig Sem teszi lehetővé
Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megva'lósuló projektek esetében a
Kedvezményezett az nszr 6.2. c) pontjában rneghatározott esetben a
szerződésmódo sítás kezdemény ezésételmulasztj a,
a Kedvezményezett bármely egléb - jogszabályban, a Szerződésben, vary a jelen
ÁSZF-ben - rögzített kötelezettségét megszegi
Szerződésszegésjogkövetkezrnényei

9'2'1. Késedelmi kötbér
Amennyiben a kedvezményezett a jelen támogatási szerződés 9.1. f), 1), o) pontjában
meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fízetni, melynek napi
mértékea kötbér alapját képező támogatás lo"/o-ának 1/ 365-öd része.
A késedelmi kötbér alapja az l) és o) pont esetében az előrehaladási jelentés esedékességéig,
illetve az el|enőrzéstúrésikötelezettség megsértéséigkifizetett támogatás összege, a f) pont
esetében a megítélttámogatás összege.
A kötbérfueté s kezdő időpontj a
1) pont esetében az előrehaladási jelentéstételíkötelezettség teljesítésénekeredeti
határideje, utolsó napja az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;
o) pont esetében az ellenőrzéstúrésikötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja
pedig az ellenőrzés lehetcjvé tételéneknapját megelőző naptári nap;
f) pont esetében a projekt fizikil megvalósulás támogatási szerződés szerinti határideje,
utolsó napja a projekt befejezésénektényleges napja'
A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt előrehaladási jelentéstételi, valarnint az
el1enőrzé stúrési kötel ezettség telj esítése alóI.

Amennyiben a Kedvezményezett a 6.2' c) pont szerinti módosítás kezdeményezését
elmulasztja, a tár$;féléwe tervezett költség és a ténylegesen kifízetett költség kózti
különbözet

összegének 2o%o-t, de maximum 5 miIlió forint összegú kötbért köteles fizetni.

9'2.2. Elállás a Szerződéstől
Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen
hasznáIja fel, illetve a rá vonatkozó bárrnilyen jogszabalyi, szerződéses va$/ e5uéb elóírást
megszegi, a Közrerní7ködó Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.
trlállás alapjául szolgálo okok különösen:

a)
b)
c)

szerződésszegéS esetén, kivéve, ha a Szerződés va5z az Aszp a szerződésszegéshez
j o gköv etkezrnényt f'hz,
a 9.I i) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot
meghaladó késedelembe esik,
a 9.1 j) pontban foglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladó
késedelembe esik,
más
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d) Kedvezményezettaz arra okot adó körülményt követó 30 napon belül nem tesz
az előírt ellenórzéstúrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és
eryüttmúködési kötelezettségeiknek,

eleget
e5zéb

e) a Kedvezrnényezett ellen a Cégközlönyben kőzzétett módon csód_, felszámolási,
Í)

végelszámolási, hivata]bóli törlési' Vas/onrendezési eljáLrás indult va$r végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatbaÍr,
a16l2006. (XII. 28.) MEHVM-PM eryüttes rendelet 23. s (5) bekezdésébenfoglaltak
esetén,

c) a Szerződésben tögzitett kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítésea
Szerzódésben foglalt határidőre e5láltalán nem vas/ csak részben valósul meg,

h) a Kedvezményezett a biztosítékérvényességétlejártát követcíen annak
meghosszabbítását va5r cseréjétnem igazo|ja,

i) a kedvezrnényezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként,az
elállás szankciójának megállapításakor,

j) a Projekt a Szerződés 3.1 pontjában rögzitett kezdő időpontjától számitott három
hónapon belül a szerződés teljesítésea kedvezményezettnek felróható okból nem
kezdodik ffi€g, vary a kedvezrnényezett a támogatás igénybevételétnem
kezdeményezi, és késedelmétezen idő alatt írásban sem menti ki

k) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, ho5' a kedvezményezett az igénylés, ílletve a

pályázat szakmai, pénzü$li tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot különös tekintettel a 277 l1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. s (3) bekezdésében
foglalt körülményre és a 83. s (2) bekezdésében,valamint a84. $ (1) bekezdésónek d)
pontjd.ban foglalt adatokra - szolgáltatott az igénylés,illetve a pályázat
benyújtásakor,
1) amennyiben a támogatott program' projekt meghiúsulását vary tartós
akadályoztatását e\őidéző körülmény a kedvezményezettnek felróható okból
következett be,
m) Amennyiben a kedvezményezett es/ hónapon túli késedelemmel jelenti be a
támogatott program' projekt megvalósításának részben vary egészben történő
meghiúsulását, tartós akadályba ütközését, vas/ a szérződésben foglalt ütemezéshez
képesti késedelmétszenved, illetve ennek várható bekövetkezését.

A Szerződéstől történő elállás

esetén a Kedvezményezett az addíg ígénybevett támogatást

(beleértve az előleget is) az elállás idópontjában érvényesje$lbanki alapkamat kétszeresének
megfelelő mértékú,de legalább 2ooÁ kamattal növelten köteles üsszafizetní a Közrernúködő

Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elallást követő 15 munkanapon belül' A
kamatszárnitás kezdő idópontja a tárnogatás - Vas/ annak elsó része - kífizetéséneknapja,
utolsó napja pedig a visszaflzetést megelőző nap. A természetben juttatott telephely, telek
va5l telek és épület esetében az igazságü5li szakértó által megjelölt értéketkell alapul
vennl.

A

Kedvezményezett a kamaton felül a hatáIyos jogszabályi elcjírások szerint köteles
késedelmi kamatot Íizetni, amennyiben bármely visszaÍizetési kötelezettségét határídőben
nem te1jesíti.
9

.2.3' Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése

A támogató a támogatÓi okirat visszavonáSa vas/ a támogatási szerződés módosítása,
felmondása vag az attól történó elállás nélkül is elrendelheti a költségvetésből nyújtott
támogatás részleges _ a jogs2abálysértéssel, iIletve a nem rendeltetésszer,ű. vary
szerződésellenes felhasználássa'l arányos mértékú_ visszafizetését. Ebben az esetben a

kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeget a 9.2.2 pont szerinti
kamattal növelt mértékben köteles visszaf,tzetni a támogató által meghatározott határidőn
belül, a megjelöit bankszámlára. A kamatszámítás kezdő idópontja a költségvetésből
nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítéséneknapj a.
9

'2.4 Kízárás a pá|yázati lehetőségekből
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A Kedvezményezettkizár}ratő azE:urópai Szociális Alapból, azEurőpai Regionális Fejlesztési
Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott elóirányzatok támogatási rendszerébőI, ha az
alábbiakban felsorolt okok e5like bekövetkezik:

a) a Szerződésben

rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerződésben rögzített
határidóben nem vary csak részben - szárnszerúsített kötelezettségek esetén 75 %o-ot
(telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adott támogatás esetén 66 %o-ot) el
nem éró arányban - valósul meg;
b) aKedvezményezett az elfogadott céltól eltérő célt valósít meg;
c) a Kedvezrnényezett a Projekt részben vary egészben történő meghiúsulására,
akadályba ütközésére, késedelmére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az előírt
határidőben nem tett eleget;
d) a Projekt fenntartási idószakára ílletve környezetvédelmi beruházás esetén annak
üzemeltetésére és va$ronkezelésére elóírt kötelezettségeket nem teljesíti,
e) jogszabályban meghatározott eryéb esetekben.

Akizárás legfeljebb öt évre szólhat.

9.3. Szabálytalanság
A Kedvezményezett tudomásul veszi, ho$l a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. s 15.
pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közremúködó Szenezet illetve a
Támogató a szabálytalansági eljarás eredményeképpenjogosult a kifizetési igénylésben
szerepló, szabálytalansággal érintett összeg e5r részénekva5z egészénekkifizetését a
szabálytalansági eljárás alatt felfüggeszteni, annak eredményeképpen pedig elutasítani, v&5z

a kifizetett támogatás egr részétva5r egészétvisszakövetelni, és a megíté]ttámogatást
csökkenteni, valamint a vonatkoző jogszabáiyokban és az ÁSzp-ben meghatározott más

szankciót is alkalmazni. Ez esetben a megítélttámogatás a Szerződés kétolda_túmódosítása
nélkül, e5'o1da1ú módosítással csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben a]ka7rnazott
szankcíók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

Szabálytalanság akkor is megállapítható, amennyiben e$/ adott jogszabá7y/elóírás
megsértésenem közvetlenül kapcsolódík a projekt tárgtához, a megvalósítandó
tevékenységel<hez, hanem az azokkal kapcsolatos, járulékos kötelezettségeket sérti meg a
Kedvezményezett, ideértve a projektmenedzsmenttel kapcsolatos adminisztratív
kötelezettségeket is. Ebben az esetben elsósorban a projektmenedzsmentr_e, másodsorban
e5'éb, támogatott külső szakértőkre (pl. közbeszerzési szakértő) tervezett költségkategóriáról
indokolt támogatást elvonni. Amennyiben ilyen költségkategória nem á1l rendelkezésre a
projektben, eryéb támogatott tevékenységre tewezettlkifizetett költségkategóriáról kell a

támogatás elvonni.

A szabálytalansági eljárásban meghozott döntést a döntéshoző rnér\egelési jogkörében, az
eset össze körülményére tekintettelhozza meg, íry aztírásban indokolni köteles.
A szabálytalansági döntésben -amennyiben ez értelmezhetó - lehetőséget kell biztosítani a
Kedvezményezett szárnára, hory a projektjében feltárt hiányosságokat, hibákat
szabáIytalanságokat orvosolja, és a lehetcj legna5robb mértékúmegítélt támogatást Verye
igénybe, szükség szerint már meghozott intézkedésemegváltoztatásával. Amennyiben
Iehetséges, a szabálytalanság korrekciójára fel kell szólítani a Kedvezrnényezettet határidcj
túzésével,amely időtartamra a szabáJytalansági eljárás felfüggeszthetó. E körbe tartoz1k a
rnár lefolytatott, szabáIytalanság ryanújával érintett közbeszerzési eljárások újbÓli,
szabá7yszerú lefolytatásának lehetősége ís. Fentiek nem érintik a szabáIytalansági döntéssel
már meghozott korrekciós intézkedéseket,azaz egi| korrekciós intézkedésvisszavonására
nem' vas/ csak indokolt esetben kerülhet sor.

A teljes támogatási összeg és járulékaínakvisszafizetése esetén a Szerződés megszúnik.

1o.

Támogatások ellenőrzése
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Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, ho5r a támogatás
felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenórzését minden olyan szervezet,
hatóság, eryéb személy részérelehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve
köte7ez. Ilyen szervek különösen a Közremúködő Szervezet, a Támogató, az EKKE , a
fejezetek ellenórzési szervezetei, azlgazo\ő Hatóság, a Kormány által krjelölt belsó ellenórzési
szeÍv, a Kincstár, Allami Számvevószék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az
Európai Számvevószék
Kedvezményezett biztosítani köteles, hory az előzetesen részérebejelentett helyszíni
ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen le$len, és a szükséges
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok
megadásával, valamint a fizikú eszközökL'öz vaJő hozzáférés biztosításával segítse az
ellenőrzések végrehajtását, továbbá a izsgáIat alapján készítettjegzőkönyv átvételét
aláírásával igazolja'

11.

A Projekt dokumentumainak nyÍlvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését
biztosítaníés azt a jogszabályokban, illetve a jelen Ászp-ben meghatározott szervezetek,
hatóságok illetve e5'éb személyek részérehozzáÍérhetóvétenni. A Kedvezményezett a

Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2o2o'
december 3 I -ig rnegőrzi.
A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni.

12.

A Projekt fenntartása' tulajdonjog és szellemi jogok

12.I' A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követó nap.
A Projekt eredményei, íry különösen (az akárcsak részben) a támogatásból

létrehozott
Vas/on és az azzal kapcsolatos jelentések és eryéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a
Projekt során létrejött, vary beszerzett va5roni értéketképviseló szellemí alkotások
kizárólago s felhasználás ának j o ga a Kedv ezrnényezettet illeti'

I2.2. A Projekt megvalósításának végérea Projekt eredményeképp létrejött va5rontár5zak
tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) - amenrryiben azza7
eredetíleg nem rendelkezett, és az átruházás nerrr ütközik jogszabáIyi rendelkezésbe - át kelt
ruházní a Kedvezrnényezettre' Az átruházás dokumentumait a zárője\entéshez csatolni kell.
12'3. Beruházási jellegú projektek esetén a Kedvezményezett a projekt befejezésétkövető
naptól számitott 5 évig, kis- és középváIIalkozások esetében 3 évig a támogatás
visszaÍlzetésének terhe mellett vállalja, ho$l a projekt megfelel az Io83l2006/EK rendelet
57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezrnényezett a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül,
haladéktalanul köteles értesítenia Közremíiködő Szervezetet.
A támogatott berwházással létrehozott vagron a fenti idópontig csak a támogatási döntést
hoző eIőzetes jóváha$lásával és a fog7alkoztatási, illetve a szolgáltatási és aZ e$'éb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetó el, adható bérbe, illetve terhelhetó
meg.

A kedvezrnényezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan va5rontárgl a fentiek
fi5lelembevételével a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a támogató e5ledl
engedélye és az lo83l2oo6/EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme
nélkül terhelhető meg Vas/ ídegeníthetó el.

I2.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készítettpénzúgliés gazdasági
költséghaszon e7eTnzés olyan váItoztatásához, amely a pénzügti elemzésnek a támogatási
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intenzitásra vonatkoző eredményét befolyásolja va$l befolyásolhatja,
köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváha$lását kérni.

a

Kedvezményezett

12'5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás
lefolytatására köteles, a Kedvezrnényezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során
az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni' ho5z
a teljesítéssorán keletkező, a szerzői jogi védelem alá esó alkotáson a Kedvezrnényezett
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik szeméIynek átadható felhasználási jogot
szerez' Köteles továbbá biztosítani, hory a szetződés alapján a Kedvezményezett jogot
szerezzerv az a-lkotás (terv) átdolgozására.
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja
meg, akkor a szerzőijogi védelem aIá esó alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a
Támogatóra vary az általa megjelölt személyre.
12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, Vas/ a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, ug
köteles ezen' haszrtálati jogot felhívásra a Támogató és a Közremúködő Szerltezet részére
in$lenesen biztosítani. Támogató és a Közremúködő Szervezet e jogot üzletszerúen nem
jogosult ryakorolni, íry a felhasználás a jövedelemszerzés vagl jövedelemfokozás célját a
Támogató és a Közremúködó Szervezet részérőlközvetve sem szolgálhatja.

I2.7. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított tárnogatás terhére, vas/ a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úU
tulajdonjogának érintetlenül haryása mellett köteles annak oktatási l képzéstl
fog7alkoztatási célra történó felhasználását bármely további felhasználó részérein5renesen
biztosítarri. A felhasznáLő ezt a jogát űzletszerúen nem ryakorolhatja, í5l a felhasználás a
övedelems zerzés vary jövedelemfokozás

j

célját közvetve sem szolgálhatj a'

l2.8' Az Io83l2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövedelemtermeló projektek esetén a
projekt fenntartási időszak alatt felülvizsgálatra kerülnek az elszámolható költségek

maximális mértékénekmegállapításának alapjául szolgáIő költség-, illetve bevételi adatok.
Amennyiben a Kedvezményezett a felülvizsgálat eredményeként kapott maxímálisan
ígényelhetci támogatásnálmagasabb
a Támogatő részétevisszafizetní.

13.

összegú támogatásban részesült, a különbőzetet

köteles

Táiékoztatás és nyilvánosság

13.1. AKedvezrnényezett a Projekt

megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatásí és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektról és

a támogatásról az ott meghatározott mődon és tartalomma] információt nyújtani. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról
letölthetó Arculati Kézlkonyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c.
Ú

tmutató tartalrnazza.

vá1lalja, ho$l a Támogató elektronikus és
és
nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben e5léb tájékoztatójellegú rendezvényein

13.2. A Kedvezményezett a Szerződés alaírásával

Projektjét igény esetén bemutatja, és az eTTe irányuló megkeresést csak alapos okkal
utasítja vissza.

13.3. Amennyiben aKedvezrnényezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió
foríntot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 1o miilió forintot meghaladja,
va$l ha az átadásra a sajtó képviselóit ís meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz,
illetve a berulnázás átadásáról a Közremúködó Szervezetet értesíteni az átadás napját
rnegelőző legkésóbb 20 munkanappal.
A Kedvezrnényezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános,
a sajtó részvételévelzajlo rendezvényrőI a Közremúködó Szervezet képviselójét értesíteni,a
rendezvény napját megeIőzó legkésőbb 20 munkanappal.

).1

I3.4. A Kedvezrnényezett a Szerződés alaírásával hozzájárulását adja ahhoz, ho5l a
Támogató, valamínt aKözrerndködő SzervezetkezeIésében Iévő, a támogatás felhasználására
vonatkozo adatokat a Támogató és a Közremúködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja,
kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten
megtiltja.
14.

A Szetződ'és megszűnése

Szerződő Felek megállapodnak abban, hory a Szerződés a teljesítést (beleértve az
ellenőrzéstúrési,valamint a dokumentum-megórzési kötelezettséget is) megelőzóen csak vis
maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vary a Kedvezrnényezett általi' a
Szerzodésben meghatározott esetekben és módon történő ela-llás, a 9.3 pont ban foglalt
megszúnés,vary a bíróság határozata alapján, illetve közös rnegerytezéssel szúnik meg. A
Szerzodó F'elek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogátkizárják.
Kedvezményezett elállhat a Szerződéstól, amennyiben annak teljesítésére,a szerződéskötést
követoen, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen
esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszúnik, és aKedvezrnényezett köteles
a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás idópontjában érvényes
je$lbanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elaflást követő 15 munkanapon belül
ítsszaÍízetni'A kamatszámítás kezdő idópontja a támogatás - va$r annak első része kifizetésének napja, uto1só napja pedig avisszaftzetést megelőzó nap.

A

Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem
teljesítí.
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Tisztelt Magyar .A1lamkincstár!

Megbízom onoket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Vállalkozó által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésérea következőkben fog1alt
feltéte1ekke1:

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
Vizngyi Igazgatőság

Megrende1ő (fizetésre kötelezett)
;zámlatulaj donos megnevezése
:

F e lhat alm
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a zás

énz forgalm

lj

sal érintett fi z eté s i számlé| ának
e|zőszáma:

Vállalkozó (Kedvezményezett)neve
Y állaIkoző (Kedvezményezett) fi z etési
:zám\á1 ínak p énzforgalmi j elző s záma:
:

A fe]hatalmazás ldő:artama
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0032000-0

1
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1

és

20 1 0-00000000

Magyar Yízépitő Zrt.
12001 008-001 32392-001 00003

2011 . év május hó 04. naptól 2012. év április hő 24. napjáig

A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:

-

a szerződés szerinti teljesítésigazoláq'
aYállalkoző által benyujtott számla;
ahatályos szerződés.

További feltételek:

Az

azonna]i beszedési megbízás teljesítésénekfeltétele, hogy

-

a kozbeszerzési eljárás alapján a ,,'Gyáli-patak rekonstrukciója' projekt kivitelezése,
továbbá ezze\ összefuggő mérnöki szolgáltatások'' tárgyban, 000]2-014I|2011. számon

megkötött vállalkozási szerződés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg - európai
uniós támogatások esetén száLlitói kifizetés során - a kifizetésre köteles szeryezet az
ellenszolgáltatás teljesítésévela Kbt. 305. $ (ó) bekezdése szerinti késedelembe essen;
- a szerződés a késedelem bekövetkezésekor hatályban legyen;
- aZ á|Iamháztartásról sző\ő 1992. évi XXXVIII. törvényben, va]amint az áI\amházÍaftás
műl<ödési rendjéről szőlő 29212009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglalt feltételek
maradéktalanul teljesüljenek, kűlönös figyelemme| az Art. 36lA. $ (1) bekezdésében
foglaltakra;
- aZ azonna|i beszedési megbizás mellékletekéntszerepeljen a Vállalkozó által benyújtott
szám\a összegére vonatkozó három oldalú - Megrendelő, illetve a Közreműködő Szervezet,
valamint a Vállalkoző részvételévellefolytatott - előzetes egyeztetés eredményét írásban
rógzítő dokumentum, mel1mek tartalmaznia kell Megrendelő kifejezett egyetéfiéséta szám|a
kifi zethetőségét i11etően ;
- aktfizetés nem veszé7yezteti a Megrendelő állami alapfeladatainak teljesítését'

Kelt: Budapest, 201 1. év május hó 04. nap

