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7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Postai cím: Márvány utca 1/d.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett: Dancsa István

Telefon: +36 12254400

E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: RSD 2012 Mérnök Konzorcium

Postai cím: Nagysándor József u. 6.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.

Címzett: dr. Szabó Ferenc

Telefon: +36 13327790

E-mail: vttiroda@mail.datanet.hu

Fax: +36 13326997

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.

Postai cím: Nagysándor József u. 6.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.

Címzett: dr. Szabó Ferenc vezérigazgató

Telefon: +36 13327790

E-mail: vttiroda@mail.datanet.hu

Fax: +36 13326997

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

Postai cím: Rumbach S. u. 14.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
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Címzett: Kemény Péter vezérigazgató

Telefon: +36 13415500

E-mail: veztitk@fober.hu

Fax: +36 13223290

Az ajánlattevő általános címe (URL):

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

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű x

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Vízügy

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Megbízási szerződés keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt kivitelezési tervezési és építési, szolgáltatási munkáinak
megvalósítására, továbbá eszközbeszerzésére kötött valamennyi szerződésben foglalt munkák
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési és tervellenőri feladatainak ellátása, a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően, a szerződéses feltételekben meghatározottak szerint.

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

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Áporka, Budapest IX. kerület, Budapest XXIII. Kerület, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony, Tass, Tököl közigazgatási területe.

NUTS-kód HU101, HU102

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2012/05/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” 
projekt – Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyezése - Tassi vízleeresztő műtárgy 
létesítése- Kvassay zsilip és Tassi hajózsilip rekonstrukciója – RSD ökológiai és vízminőségi 
monitoring rendszerének kiépítése –illetve kivitelezési tervezési és építési munkáinak 
megvalósítására, eszközbeszerzésére kötött valamennyi szerződésben foglalt munkák FIDIC 
mérnöki, műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatainak ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
Rendelet előírásainak megfelelően.
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• A projekt megvalósítására kötött szerződések teljesítésének FIDIC mérnöki felügyelete; 
• A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása; 
• Vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; 
• A környezetvédelmi és vízjogi létesítési engedélyek meglétének ellenőrzése, azok 
érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli előírásainak 
figyelemmel kísérése, továbbá az engedélyekben foglalt előírások teljesítésének ellenőrzése; 
• A kedvezményezett műszaki szakértőjeként a projekthez kapcsolódó a közbeszerzési 
eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel; 
• A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való műszaki szakértői részvétel, 
együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával); 
• Vállalkozó területigénybevétellel kapcsolatos feladatainak felügyelete; 
• A munkaterület átadás szervezése (az iszap ideiglenes és végleges elhelyezésével kapcsolatos 
munkaterületek kivételével), a munkaterület átadással kapcsolatos feladatok ellátása. 
• Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást és teljesítésigazolást követő folyamatokban a 
jótállási időszak alatt; 
Főbb munkamennyiségek (kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei): 
Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyezése 
A tervezett iszapkotrás hossza 36 km 
Iszapkotrás 2,1 millió m3, átlagosan 55% szárazanyag tartalommal, az iszap végleges elhelyezésére 
Tassi vízleeresztő műtárgy létesítése 
25 m3/sec névleges kapacitású szivattyú-turbina (reverzibilis) 
gépegység 2 db 
710 kW névleges teljesítményű motor-generátor (reverzibilis) 
villamos gépegység 2 db 
Földmunka 128.000 m3 
Beton és vasbeton szerkezet 7600 m3 
Acélszerkezet 187 tonna 
20 kV távvezeték 21 km 
Kvassay zsilip rekonstrukció 
elzárótáblák cseréje 
• 3,2m x 3,3m nyílású zsilip, 3 nyílás 
• Acélszerkezet 28 tonna 
Gerebtisztító gép 1 db 
• Gerebtisztító tartószerkezet 10 tonna 
• 5 tm tehernyomatékú gerebtisztító emelőgép 1 db 
Tassi hajózsilip rekonstrukció 
1,0 m x 1,4 m nyílású töltő-ürítő csatorna elzáró zsilip rekonstrukció 4 db 
13 m x 3,8 m méretű billenő-elzáró táblamozgató berendezésének rekonstrukciója 2 db 
7,0 m x 8,6 m méretű támkapu mozgató berendezésének cseréje 2 db 
Berendezéseket működtető villamos és irányítástechnikai berendezések cseréje 1 készlet 
Vezénylőfülke átépítése 1 db 
Szivárgás gátló injektálás 450 m3 
Dréncső szivárgó 140 m 
RSD ökológiai és vízminőségi monitoring rendszerének tervezése és kiépítése 
Monitoring tervezése és kiépítése 
Központok bővítése: 4 db 



6

Meglévő bővítendő fő- és mellékági mérőállomások 3 db 
Új mellékági mérőállomások 6 db 
Talajvízfigyelő kutak fejlesztése: 
Új mérőállomások, a meglévő szintmérők felhasználásával: 4 db 
Új mérőállomások, új szintmérőkkel: 5 db 
Automata vízminőség-mérő állomás telepítése: 1 db 
Kivitelezési terv elkészítése, a megvalósításhoz szükséges tervek és engedélyek beszerzése. 
Monitoring eszközbeszerzés 
1 db fordított mikroszkóp 
1 db személyi számítógép 
1 db motoros üzemű jégfúró készülék 
2 db iszapmintavevő 
2 db mikrobiológiai dehidratált gyorsteszt plate-sorozat 
2 db terepi vízminőség –ellenőrző multiméter 
1 db TOC mérő 
1 db N mérő 
Az eszközök beszerzése, szállítása, üzembehelyezése, tesztelése, a kezelő személyzet betanítása. 
A FIDIC Mérnök folyamatosan figyelemmel kíséri a Vállalkozó tevékenységét, Megbízó nevében
eljárva. 
Megvalósításához szükséges a műszaki leírásban részletezett feladatok ellátása. 
A szolgáltatás alapvető feltételeit a közbeszerzési dokumentáció, a szolgáltatásban kötelezően
résztvevő legfontosabb szakértők számát és beosztását a III.2.3.) pont tartalmazza. 
A nyertes Ajánlattevő a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés(ek) szerződésszerű
teljesítésének napjáig köteles ellátni jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e pontban és az
Ajánlati Dokumentációban meghatározott feladatait, továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a projekt
zárójelentésének a KEOP Közreműködő Szervezet által történő elfogadásáig és legkésőbb a projekt
során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésekben rögzített jótállási időszak (24 hónap) végéig
jótállási időre vonatkozó rendelkezésre kell állnia. 
A kivitelezések tervezett időtartama 40 hónap. 
Nyertes Ajánlattevőnek közre kell működnie a projekt zárójelentésének elkészítésében, illetőleg a
zárójelentés véglegesítése során együtt kell működnie a projekt során megkötésre kerülő
kivitelezési szerződések vállalkozójával/vállalkozóival. 
A megvalósítás összértéke – melynek kapcsán a mérnöki, műszaki ellenőri tevékenységet el kell
látni - mintegy nettó 16,5 milliárd Forint. 
Kivitelezések FIDIC sárga könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerülnek megvalósításra. 
Részletes feladatleírás az Ajánlati Dokumentációban található. 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 525.171.772 Pénznem: HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
További tárgyak: 71318000-0

71520000-9
71631000-0
71320000-7

II.2) A szerződés végleges összértéke
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A szerződés végleges összértéke

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

Érték: 325000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 34 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

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

x Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
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 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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

Klasszikus ajánlatkérők

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

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

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

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

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

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

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

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
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Ajánlati ár (nettó Ft) 60
Szakmai ajánlat minősége 40

VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 252 - 411522

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/12/31 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33319 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/01/05 (év/hó/nap)

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

Dátum: (év/hó/nap)

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 111 - 183814

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/13 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9056 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/15 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

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

igen

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

- Felek a Szerződés Preambuluma negyedik bekezdés első francia bekezdését – a kotrás tárgyban 
kötendő szerződésre utalást - törlik. 
[Eredeti szerződéses feltétel: Preambulum negyedik bekezdés első francia bekezdése "- 
Vállalkozási szerződés a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, 
műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt: Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyezése 
projektelem kivitelezési tervezésére, ideiglenes depónia és végső iszapelhelyezési terület 
megszerzésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére"] 
- Felek a Szerződés 1. fejezet 1.2. pontjában „Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyezése” 
részt, az 1.3. pontjának első bekezdését - az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyezés feladat 
ismertetését – törlik, továbbá a 11. bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 
„A Megbízott a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés(ek) szerződésszerű 
teljesítésének napjáig, továbbá a projekt zárójelentésének elkészítéséig köteles ellátni jelen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e pontban és az Ajánlati Dokumentációban meghatározott 
feladatait, és legkésőbb a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésekben rögzített 
jótállási időszak (24 hónap) végéig, rendelkezésre kell állnia.” 
[Eredeti szerződéses feltétel: 1.2. pont "A „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai
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kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt – Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap 
elhelyezése - Tassi vízleeresztő műtárgy létesítése- Kvassay zsilip és Tassi hajózsilip 
rekonstrukciója – RSD ökológiai és vízminőségi monitoring rendszerének kiépítése –illetve 
kivitelezési tervezési és építési munkáinak megvalósítására, eszközbeszerzésére kötött valamennyi 
szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatainak 
ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet előírásainak megfelelően."; 1.3. pont első bekezdése 
"Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyezése 
A tervezett iszapkotrás hossza 36 km 
Iszapkotrás becsült mennyisége 2,1 millió m3, átlagosan 55% szárazanyag tartalommal (főágban 
összesen 1363152 m3, mellékágakban összesen 657101 m3, strandokon összesen 30000 m3), és 
az iszap végleges elhelyezése"; 1.3. pont 11. bekezdése "A Megbízott a projekt során megkötésre 
kerülő kivitelezési szerződés(ek) szerződésszerű teljesítésének napjáig köteles ellátni jelen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e pontban és az Ajánlati Dokumentációban meghatározott 
feladatait, továbbá a Megbízottnak a projekt zárójelentésének a KEOP Közreműködő Szervezet által 
történő elfogadásáig és legkésőbb a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésekben 
rögzített jótállási időszak (24 hónap) végéig jótállási időre vonatkozó rendelkezésre kell állnia."] 
- Felek a Szerződés 2. fejezet 2.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják: 
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott 169 052 524,- forint + ÁFA ellenében elvégzi a 
jelen szerződésből rá háruló feladatokat.” 
[Eredeti szerződéses feltétel: 2. fejezet 2.1. pont első mondata "A Felek megállapodnak abban, 
hogy a Megbízott 325.000.000,- forint + 87.750.000 Ft ÁFA, azaz 412.750.000,- forint (összesen 
bruttó forint) ellenében elvégzi a jelen szerződésből rá háruló feladatokat."] 
- Felek rögzítik, hogy a Megbízott jogosult a Szerződés 5.4 pontjában előírt és a Szerződés 
aláírásakor a Megbízó rendelkezésére bocsátott teljesítési biztosítékot a jelen Szerződés 
Módosításban meghatározott nettó megbízási díj 5 %-ára módosítani. 
- A projekt befejezésének véghatáridejét is figyelembe véve a Felek a Szerződés 3. fejezet első 
bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 
„A Megbízott feladatát a kivitelezés műszaki átadás-átvételét követően a projekt zárójelentésének 
elkészítéséig köteles ellátni. Amennyiben a kivitelezés műszaki átadás-átvétele bármilyen okból 
csúszik, Megbízott többletköltségre nem tarthat igényt. Az elfogadás napjától a Megbízott a projekt 
során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésekben rögzített jótállási időszak végéig 
rendelkezésre kell állnia. 
A megbízott teljesítésének időtartama 2012. november 15 napjától (30,5+23,5 hónap): 
- a kiviteli feladatokhoz kapcsolódó mérnöki feladatok tekintetében a kiviteli szerződés 
időtartamához igazodva 30 hónap (amely magába foglalja az átadás-átvételi eljárást), 
- a sikeres átadás-átvételi eljárást követően 0,5 hónap a zárójelentés elkészítése, 
- a sikeres átadás-átvételi eljárását és a záró dokumentumok elkészítésétől a kivitelező jótállási 
időszakának végéig (23,5 hónap) rendelkezésre állás. 
Amennyiben a projekt lezárása bármilyen okból csúszik, Megbízott a tartalékkereten felüli 
többletköltségre nem tarthat igényt.” 
[Eredeti szerződéses feltétel: 3. fejezet első bekezdése "A Megbízott feladatát a projekt során 
megkötésre kerülő kivitelezési szerződés(ek) szerződésszerű teljesítésének napjáig, vagyis a 
kivitelezés műszaki átadás-átvételét követően a projekt zárójelentésének a Közreműködő 
Szervezet által történő elfogadásáig köteles ellátni. Amennyiben a kivitelezés műszaki 
átadás-átvétele bármilyen okból csúszik, Megbízott többletköltségre nem tarthat igényt. Az 
elfogadás napjától a Megbízott a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésekben
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rögzített jótállási időszak végéig rendelkezésre kell állnia. A szerződés időtartama 34 hónap + 22
hónap rendelkezésre állás. Amennyiben a projekt lezárása bármilyen okból csúszik, Megbízott a
tartalékkereten felüli többletköltségre nem tarthat igényt."] 
- Felek a Szerződés 5.5. pont utolsó mondatát törlik. 
[Eredeti szerződéses feltétel: 5.5. pont utolsó mondata "A rendelkezésre állás időtartama 22
hónap."] 
- Felek a Szerződés 5.6 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
„A rendelkezésre állási biztosítéknak a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt során a projekt zárójelentésének elkészítésétől kivitelező
jótállási időszakának lejártáig rendelkezésre kell állnia, mely időszak alatt a projekt kapcsán
megkötött kivitelezési szerződések jótállásával kapcsolatosan felmerült FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőri feladatokat kell ellátnia Megbízottnak. Ezen kötelezettség nem teljesítése súlyos
szerződésszegésnek minősül, és a Megbízó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és a
biztosítékot érvényesíteni. 
[Eredeti szerződéses feltétel: 5.6. pont "A rendelkezésre állási biztosítéknak a „Ráckevei
(Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt során
a projekt zárását követő 24 hónapon keresztül rendelkezésre kell állnia, mely időszak alatt a
projekt kapcsán megkötött kivitelezési szerződések jótállásával kapcsolatosan felmerült FIDIC
mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat kell ellátnia Megbízottnak. Ezen kötelezettség nem
teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megbízó jogosult a szerződéstől azonnali
hatállyal elállni és a biztosítékot érvényesíteni."] 
- Felek a Szerződés 1. számú melléklét (Megbízó és Megbízott feladatai – feladatleírás) módosítják
oly módon, hogy a kotrásra vonatkozó feladatokat hatályon kívül helyezik. 
- Felek a Szerződés 2. számú melléklét (Megbízott számlázási rendje) módosítják oly módon, hogy a
szerződés módosított időtartamával összhangban legyen. A felek az egységes szerkezetű 2. számú
mellékletet a módosítás mellékleteként csatolják.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai
Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelmének visszavonásáról ["Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág
(RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi
vízleeresztő műtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója"] szóló 1281/2012. (VIII. 6.)
számú Korm. határozatban a Kormány visszavonta a projekt "Kotrás" projektelemre vonatkozó
részét. A „Kotrás” projektelem visszavonásával a projekt „nagyprojekt” jellege megszűnt, amely
kihatott a projekt keretében létrejött vállalkozási és megbízási szerződésekre, ezen belül a
módosítással érintett Szerződés tárgyára, teljes mennyiségére, a szerződés összegére, valamint a
határidőkre.
Fentiekre tekintettel a Felek a Szerződésben meghatározott feladatokat és határidőket módosítják,
továbbá a feladatok mennyiségének jelentős csökkenése okán a felek a megbízási díj összegét is
módosítják.
A fentiekben meghatározott – a feleken kívül álló – körülmény a szerződéskötést követően állt be,
így a Szerződést a Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelően módosítják.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/04/23 (év/hó/nap)
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/13 (év/hó/nap)
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