
vALLALKozAsr sznnz6nns m6nosirAsa

amely l6trejott

egyreszrol a Binyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhasznri Kft. (sz6khelye: 26
Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. L emelet, c6gjegyz6ksz6ma: 0l-0t_908199,
k6pviseli: Czemin Mikt6s i.igyvezeto igazgato) mint megrendel5 (a
tov6bbiakban. Megrendel6)

m6sr6szr6l az MB 2001 Konzorcium neveben az MB 2001 olajipari Szolgriltat6 Kft
(sz6khelye: 5000 Szolnok, Korosi ut 43., ceglegyz6ksz6ma: 16_b9-0025 53,
kepviseli:Remeczki Ferenc ) mint v6llalkoz6 (a tov6bbiakban: vdlrarkoz6)

kdzott az alulirott napon az ali$bi feltetelekkel.

1. Felek rogzitik, hogy kozotttik 2016. augusztus l8-rln vrillalkoz6si szerzodes jott letre, a
TED 2016/5 109j194324,,Haszndlaton kiviili b{nydszati c6hi m6lyfrirdso-k miiszaki
felszdmo16sa 2o16]' szimi 6s elnevez6sii k6zbeszeiz6si pitly6zat tdrgyival megegyez6,
vagyis I I db - amib6l 5 db opcios megrendeles - allami iulijdono meiao sr6nf,iirogen
kirt mriszaki felszimol6si munk6latainak vegrehajtdsa trirgydban (a tov6bbiakban:
Vdllalkozisi szerz6d6s).

Felek a v6llalkozrisi szerzoddsr - annak 1.6. pontja 6s a Kbt. l4l. $-a alapjitn - az
aldbbiak szerint m6dositjirk, figyelemmel arra, hogy a Nagylengyei- B7 ;ayfires
esetdben a m6lyfirr6s es a nagylengyeli g6zsapkrls szendioxidts riiivel6s blokkjainak
kapcsolat6t nem sikeriilt egyertelm[ien tisztinni. A mdlyfurris miiszaki felsz6mol6s6nak
mrivelete jelent6s kockdzattal jar, mind a kitmunkdlat, mind pedig a mez6 miiveles
szempontjdb6l, ezdrt a Megrendeld es a v6llalkoz6 abban ellap-odnak meg, hogy
Nagylengyel-237 jel0 m6lyfirr6s felsz6motiisi krltmunkrilatai nem klrutnet
vegrehajt6sra.

2. Felek a V6llalkoz6si szerz6des 2.2. pontjinak els6 6s mdsodik bekezdeset az alihbiak
szerint m6dositj6k:

,,Jelen szerzodes tirgya l0 db - amib6l 5 db opcios megrendel6s - 6llami tulajdonir
medd6 szdnhidrog6n k{rt miiszaki felsz6moldsi munkdlatainak vdgrehajt6sa. A kutak
felsorol6s6t 6s az elhelyezked6siik Eov koordinritdit az 4. sz. mell6kl et tirtalmazza.

Alao megrendel6s:
A nem hasznosithat6, 5 db meddo szdnhidrog6n kut miiszaki felsziimol6sa az alinlati
dokument6ci6ban szereplo felsz6molisi terveknek megleleloen, a miiszaki
dokument6ci6ban meghat6rozott kttjavit6 berendezdssel 6s szem6lyzettel. A
k[rtmunkrilatok elvegzesdhez sziikseges kutmunk6lati folyadekok biztosit6sa, a kutbol
kioblitett folyad6kok, vesz6lyes hulladekok, selejt vasanyagok elhelyezese. A
felsz6mol6s sor6n 9 db cementdugo elhelyezdse, l db 

'szelvenyereii 
mrivelet

vegrehajtasa. A kttjavit6 berendez6s elhelyezes6hez a megkozeiitdsi utvonalak
kdszit6se, megerrisitdse, kritjavito berendez6s elhelyezesdhez a, a-lapok kieg6szit6se. A
miiveletek befejez6se uten a bekot6 utaknak 6s alapokrak a termdszetes kdrnyezeti,
eredeti 6llapotba tortdno vissza6llit6sa. A tervezett6i eltdro kirt6llapot helyre6llitrisa a
megrendel6 irrinyitrisa mellett id6dijas elsziimo[6sa.',
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3. Felek a V6llalkoz6si szerzodes 2.4.
modositjak:

,,Opcios megrendel6st legkes6bb
alkalommal lehet kiadni."

pontjanak negyedik bekezdeset az ali$biak szerint

a 4. kut felsz6mol6s6nak megkezddse elott, egy

Felek a V6llalkozasi szerzodes 2.5. pontj6nak elso bekezdeset az alabbiak szerint
modositj6k:

,,4 szerzodds akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a Viillalkozo mind az 5, vagy a tov6bbi
megrendelds esetdn a tov6bbi megrendelesben szereplo kutak szamaval novelt kritra
vonatkozoan a kritfelsz6mol6sokat felsz6molasi terveknek megfelel6en v6grehaltotta. az
igenybe vett tenileteket (utak, alapok) eredeti 6llapot szerinti helyre6llitotta, azt a tenilet
tulajdonosinak, vagy haszn6loj6nak, vagy kezelojenek k6veteles mentesen visszaadta,
az eloirt adatszolg6ltatesi kotelezetts6geinek eleget tett es err6l a MegrendelS iiltal al5;irt
telj esitesig azolasij egyzok6nyvet megsz erezte."

Felek a V6llalkoz6si szerzodds 3.1. pontj6nak elso es m6sodik bekezdeset az alirbbiak
szerint modositj6k:

,,V6llalkozot a 2.2. pontban meghat6rozott tov6bbi megrendelds nelkuli feladatok 2.5.

pont szerinti hibritlan es hiinytalan teljesiteseert 5 kirt esetdben 251 270 000 Ft +
67 842 900 Ft 6ltal6nos forgalmi ado azaz Kettfiszizdtvenegymilli6
kettilszizhetvenezer forint + Hatvanh6tmilli6 nyolcsziznegyvenkettdezer
kilencsziz forint 6ltal6nos forgalmi ado, 10 kut - amibol 5 opcios megrendelesti -
eset6ben, az opcios megrendeles fiiggvenyeben maximum 53 1 847 000 Ft +143 598 690

Ft rlltalanos forgalmi ado. azaz Otszizharmincegymilli6 nyolcsz{znegyvenh6t ezer

forint + Egyszirznegyvenhirommilli6 iitszdzkilencvennyolcezer hatszitzkilencven
forint 6ltal6nos forgalmi ado dsszegii vrlllalkozoi dij illeti meg. (A vallalkozoi dij
kutankenti, munkanemenkenti reszletezeset a VSllalkozo reszletes arafiinlata

tartalmazza. amely a szerzodds 1. sz6m[ melleklete.)

Az 5 db tovabbi megrendelesu ktit (10 ktt - 5 kirt) vdllalkozoi dija a V6llalkozo
rdszletes arajanlata alapjdn kenil meghatirozdsra a tov6bbi megrendeles kiadas6nak

ftiggvenydben."

Felek a V6llalkozitsi szerzodes 4.5. pontj6nak elso bekezdesdt az alibbiak szerint

modositj6k:

,,Aj6nlatkdro a teljesites elmarad6s6val kapcsolatos igenyekre teljesitesi biztositekot kot
ki, melynek merteke a teljes feladatra (opcios megrendelest is tartalmazo) netto

v6llalkozoi dii 3%, azaz 15 955 410,- Ft azaz Tizeniitmilli6 kilencsz{ziitveniitezer
n6gyszirztiz forint. A biztositek a Villalkozo v6laszt6sa szerint teljesitheto a

p.niosr.gnek a Megrendelo BVH Kft. Magyar Allamkincst6rn6l vezetett 10032000-

00288011-00000017 szamu szdmli\ira tdrteno befizetessel, bankgarancia biztosit6s6val,
vagy biztosit6si szerzodes alapj6n kiillitott - k,lszfizeto kezessegv6llal6st tartalmazo -
kdtelezvennyel. Vallalkozo a teljesit6si biztositekot jelen szerzodes mindket fel altali
al6ir6sakor a szerzoddsszeni teljesitesrol ki6llitott teljesit6sigazolils napjaig koteles

nyirjtani."

5.
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7. Felek egyezoen rogzitik, hogy a V6llalkozrisi szerzodes mellekleteit a tovabbiakban a
Nagylengyel-737 jelti melyfurisra vonatkozo rendelkezdsek nelkul tekintik magukra
n6zv e kotelezoen ir6nyadonak.

8. Felek egyez6en rogzitik, hogy a V6llalkozo a V6llalkozisi szerzodes alapj6n 6tutal6ssal
1 450 000,- Ft dsszeget, mig bankgarancia ritjan l8 000 000,- Ft osszeget, mindosszesen
19 450 000,- Ft teljesitesi biztositekot nyfijtott a Megrendelo rdszdre. A jelen
szerz6d6smodosit6s 6. pontj6ban foglaltakra vagyis a teljesitesi biztositek
csokkentesere - tekintettel a felek megillapodnak abban, hogy a Megrendel6 a jelen
szerzodesmodosit6s al6ir6sitt kdveto .... munkanapon beltil visszautalja a Villalkozo
r6szere a Villalkozo 10404508-45013991-00000000 szimir bankszimliljdra az irltala
koribban 6tutal6ssal megfizetett 1 450 000,- Ft dsszeget, a rendelkezdsre all6
bankgarancia alapjin (annak terhere) pedig legfeljebb 15 955 410,- Ft Osszeghat6rig
jogosult igeny ervenyesiteni.

9. A jelen szerz6ddsmodosit6s annak mindket fel 6ltali alairisival lep hatalyb a azzal, hogy
a V6llalkozasi szerzodes jelen modosit6ssal nem erintett rendelkezesei viltozatlanul
ervenyben es hatilyban maradnak.

Jelen v6llalkozisi szerzodes modosit6st a felek kepviseloi, elolvas6s es koz6s 6rtelmez6s utin,
mint akaratukkal mindenben megegyez5t, 5 (darab) magyar nyelvu eredeti peld6nyban
j o vrihagyo I ag alilirtitk.

Budapest, 2016. szeptember

r(cegszeni aliir6s)
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