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amely l6trej6tt

egyr6szr6l a

Bdnyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szekhelye: 'l 126
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Megrendel6)
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HKB Konzorcium (Homokhiltsigi Kornyezettechnika Kft. szekhelye: 6400
Kiskunhalas Szegedi u. 4. cegSegyzekszima. 03-09-126045, kepviseli: Fril6p
Diniel valamint a Becska M6rn6ki Szolg6ltato Kft. szekhelye: 6400
a

Kiskunhalas Sziledy A u. 5-7 cegjegyzekszim. 03-09-107676, k6pviseli.
Szatm6ri K6roly ligyvezet6)) mint v6llalkoz6 (a tov6bbiakban: Vdllatkoz6)
k1z1tt M alulirott napon az al|bbi feltetelekkel.

L
El6zm6nyek

l.l.

Megrendel6, mint ajdnlatk6ro 2016. december 23-itn nyilt kdzbeszerzesi elj6r6st
inditott a ,,Haszndlaton kiviili bdnydszati c6l6 m6lyfiirisok teljes kiirii binyiszati
rekultivici6ja 2017;' tatgy|ban, amelynek hirdetm6nye TED 2016/5 248-454545
sz6mon jelent meg.
Megrendelo a kozbeszerzesi elj6r6sban benyrljtott aj6nlatokat megvizsgilta, egymessal
osszevetette, es dontesdt az elbirrildst kdvetoen, 2017. m6rcius 9-6n kihirdette.
Megrendel6 kdzbeszerz6si eljdrdsban hozott dontdse szerint a nyertes ajiinlattevo a
Vdllalkozo lett.

1.2

Felek rogzitik, hogy a Magyar Allam nev6ben az iilami tutajdonir hasznitaton kiviili
bdnyiszati cehi m6lyfur6sok, kutak tulajdonosi jogainak gyakorl6s6t ell6t6 Magyar
Nemzeti Vagyonkezelo Zrt. es a Megrendelo mint vagyonkezel6 kozott az illami
tulajdonu haszndlaton kiviili benyeszati cehi melyfurisok, kutak kezeles6vel,
ertdkesitesdvel es lelsz6mol6s6val kapcsolatos iillami kotelezettsegek teljesitese
erdekdben 2013. junius 6-6n vagyonkezel6i szerz6des kertilt megk6tdsre.

IJ

A Kbt.

131. Q (2) bekezd6senek eleget t6ve Felek rdgzitik, hogy a Szerzodeses
Okminyok reszet kepezi Vdllalkoz6 Aj6nlatab6l a Reszletes tiraj6nlat (1. sz.
melleklet). Jelen szerz6d6s tov6bbi elv6lasahatatlan 16szdt kepezi a Megrendel6 6ltal
a Vdllalkoz6nak dtadott ajinlati dokumentecio M[iszaki leir6s fejezet e (2. sz.
melleklet), amely a Megrendeldnek a beszerzds t6rgy6val szemben temasztott
szakmai, m[iszaki es egy6b kovetelm6nyeit tartalmazza, valamint a jelen szerzodes
tirgyrit kepezo illami tulajdonu medd6 szenhidrogdn kutak listrija (3. sz. mell6klet)

E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkezesek es feltdtelek jelen szerzodds
r6szdt kepezik, a Felek szerz6ddses jogviszonydra ir6nyad6 rendelkezeseket
1.4

tartalmaznak. Ellentmondis esetdn els6dlegesen az aj6nlati lelhiviisban foglaltak az
irdnyadoak.
A Kbt. 136 $ (2) bekezdes6nek eleget teve Felek megillapodnak, hogy kiilfuldi
ad6illetos6gii V6llalkoz6 kdteles a szerz<ideshez arra vonatkozo meghatalmaz6st
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csatolni, hogy az illetosege szerinti adohatos6gtol a magyar adohatos6g kozvetlenul
beszerezhet a V6llalkozora vonatkozo adatokat az orsz6gok koz6tti jogsegely
igenybevetele nelktil.

1.5.

Megrendel6 nyilatkozza, hogy

a Kbt. 133. $ (1)

bekezdeset figyelembe vette

kdzbeszerzesi elj 6r6s el6keszitese sor6n.

1.6.

A szerzod|s

modosit6sa kapcsin a

Kbt. 141. $ ir6nyado.
U.

Szerz6d6s

tirgya

2.1. Az l.l.

pontban hivatkozott kdzbeszerz6si elj6r6s eredmenyekent Megrendel6
megrendeli, V6llalkozo pedig elv6llalja a2.2. pontban rdgzitett feladatok elvegzeset.

2.2.

Jelen szerz6des t6rgya az l.l. pontban meghat6rozott kdzbeszerzesi elj6r6s t6rgy6val
megegyezo, vagyis 8 db haszn6laton kivuli bdny6szati celf melyfur6sok, kutak
kdrzet6nek t6jrendezesdnek vdgrehajtasa. A kutak felsorol6s6t es az elhelyezkedesi.ik
EOV koordinitirit a3. sz. melleklet tartalmazza.
8 darab kirtk6rzet rekultiv6cioja. A kivitelez6s sor6n az alibbi munk6latokat kell

elv6gezni (a megadott mennyis6gek becsult adatok):

-

Bejrlro ut javit6sa, megerositese (3970 m2)
Fdldkitermeles akna mellol (160 m3)
Terbeton, melyalap, kftakna feltorese (830 tomor m3)
Betontdrmel6k rakod6sa (fel es le) (1a30 laza m3)
Betontdrmel6k sz6llit6sa (28520 km*laza m3)
Betont6rmelek elhelyez6se (1430 m3)
Homok, zoldhulladek, altalaj, szemdt rakod6sa (fel es le) (80 m3)
Homok, zdldhulladek, altalaj, szemdt szillit6sa (1500 km*m3)
Homok, zdldhullad6k, altalaj, szemdt elhelyezese (80 m3)
veszelyes hulladeknak minostilo flrr6si iszap kitermelese (100 t6mor m3)
Vesz6lyes hulladeknak minostilo frrrasi iszap elsz6llitasa engedellyel rendelkezo
telephelyre (2700 km*laza m3)
Vesz6lyes hulladeknak minosUlo frrr6si iszap 6rtalmatlanitdsa (2OO laza m3)
Termofold uttlnpotl6s anyag6r (930 t6m6r m3)
Termofold rakod6s (fel es le) (1286 laza m31
Termofold szallit6s (28130 km*laza m3)
Depon6lt termolold planiroz6sa, tereprendezes (1620 m2)
Agrotechnikai rekultiv6cio, teniletrendezes (8060 m)
Nem szennyezett talaj kitermel6se es visszatdltese (100 m3)
Fakiv6g6s, bozotirtas (0,4 ha)
Csofej etalakitas (csoelvagas, csosapka legy6rt6s, feszm6ro, ttiszelep felszereldse)
(,,0")
Ellen6rzo mintavdtel laborvizsg6lattal (28 db)
A megkozelitesi ftvonal eredeti 6llapotba valo vissza6llitasa (3970 m2)
Zdldkar (7380 m')
Talajvedelmi terv (behordisra kenil6 talaj) 8 db
A csofej csereje vagy 6talakit6s (cs6elv6g6s, cs6sapka legyart6s, feszm6r6,
tuszelep felszerel6se) a tenyleges mennyisdg alapj6n kenil elsz6mol6sra.
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Opci6s megrendel6sk6nt maximum 2 darab kttk6rzet rekultivdci6ja. A kivitelezds
sordn az aklbbi munkrilatokat kell elv6gezni (a megadott mennyis6gek becstilt adatok).
- Bejdro ut javitdsa. megerositdse (860 mr)
- Fdldkitermeles akna mell6l (30 m3)
- T6rbeton, melyalap, kutakna feltordse (305 tom6r m3)
- Betontormelek rakodrisa (fel es le) (6l0laza m3)
- Betontormelek sz6llitisa (18300 km+taza m3)

-

-

Betontdrmeldk elhelyezese (610 m3)
Homok, z6ldhullad6k, altalaj, szemet rakodisa (fel 6s le) (15 m3)
Homok, zoldhulladek, altalaj, szem6t szdtlit6sa (275 km*m3)
Homok, zoldhulladek, altalaj, szem6t elhelyez6se ( I 5 mr)
Veszelyes hulladeknak minosiil6 firr6si iszap kitermel6se ( 176 tOm6r mr)
Veszelyes hullad6knak minosiil6 fi:rdsi iszap szdllit6sa enged6llyel rendelkezo
telephelyre ( 13200 km*laza m3)
Veszelyes hullad6knak minosilo furdsi iszap irtalmatlanitdsa (264laza m3)
Termofold ut6np6tl6s anyagir (481 t6mor m3)
Term6fotd rakodds (fel 6s le) (681 taza m3)
Term6fotd szillitis (16370 kmtlaza m3)
Depondlt term6lold planirozdsa, tereprendez6s (920 m'z)
Agrotechnikai rekultiv6ci6, teniletrendez6s (2220 m2)
Nem szennyezett talaj kitermeldse es visszatoltese (17 m3)
Fakiv6g6s. boz6tirt6s (0,02 ha)
Csofej atalakit6s (csoelv6g6s, cs6sapka legy6rt6s, feszm6r6, t[iszelep felszerel6se)
(,,0")
Ellenorz6 mintav6tel laborvizsgdlattal (13 db)
A megkozelit6si irtvonal eredeti illapotba valo vissza6llitisa (860 m2)
zlldkaf ( I 260 m2)
Talajvedelmi terv (behordisra kertilo talaj) 2 db

A csofej csereje vagy etalakitas (cs6elvrigis, cs6sapka legydrt6s, feszmer6, t0szelep
felszerel6se) a tenyleges mennyiseg alapjdn kertil elsz6molhsra.

V6llalkoz6 jelen szerz6dds alapj6n a rekultivdci6s munkdlatokat a kozbeszerzesi
eljdr6s reszet kepez6 ajdnlati dokumentiicioban szerepl6 rekultivicios kiviteli
tervekben, talajvedelmi tervekben es azok mellekleteiben loglaltaknak es az illetdkes
szakhatosigi dllisfoglalasok vagy m6s illetdkes hatosAgok 6ltal kiadott hat6rozatok,
v6gzdsek es hozzij6rul6sok el6ir6sainak meglelel6en koteles elvegezni.

A V6llalkoz6 a munkik

megkezd6se el6tt a kor6bban alkalmazott papiralapf 6pitesi
napl6nak megfelel6 ,,epitesi napl6" nyilvdntart6st nyit, amelyben minden feladat,
elv6gzett munka rdgzitesre kenil. A vesz6lyes hutlad6k tekinteteben a veszdlyes
hulladel lelt6r6s6t, sz6lliteset a Megrendelo ir6sos enged6lyevel lehet megkezdeni. A

vesz6lyes hulladek sz6llit6s6t ,,S2" jegy, az rirtalmatlanitoba torteno etadest
mdrlegjegy formijiban bizonylatolni kell. A betonhullad6k 6tad6s-6tv6telet a kezelesre
jogosult etv6tel6vel kell igazolni Az 6pitesi naploba bejegyezni a Vdllalkozo ds
Megrendel6 kepviseloje jogosult.

A Villalkozo a munka iitemezeser6l a szerz6desk6t6st kovet6 l0

napon beliil

iitemtervet koteles benyujtani a Megrendelo fele. Az titemtervet a munkakezdes elott a
Megrendelonek j6vrl kell hagynia. A munkavegzes az utemterv Megrendel6 6ltal
tdrtent elfogadasa uten kezdheto. A V6llalkoz6 az adott kut kdrzeteben v6gzendo
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munk6t a munkakezd6s elott 2 nappal kdteles bejelenteni a Megrendel6nek, 10 nappal
a teri.ilet tulajdonos6nak, kezeldjenek vagy haszn6l6j6nak.

A V6llalkoz6 koteles a munka megkezddse el6tt l0 nappal bejelenteni a munkakezdes
varhato id6pontjdt a tertiletileg illet6kes hat6srignrll, amennyiben el6irta a munka
megkezd6s6nek id6pontj6t a 2007. dvi CXXIX. Tv. 53. g-6ban meghat6rozotr
talajv6delmi ellen6rzesek teljesit6se 6rdek6ben.

Az opcios megrendel6st a 6. kirt kritkorzet6nek t6jrendez6senek megkezdese elott egy
alkalommal lehet kiadni.
2.3.

2.4.

A

teljes k6ni teljesites a teljesit6s f6nykeppel (atap6tlapot 6s vegdllapot) trirt6nt
igazol6s6t es foldterulet tulajdonos6nak vagy haszn6l6j6nak, kezel6j6nek a
rekultivicio megtortent6r6l sz6l6 nyilatkozatdnak becsatolis6t k6vet6en keriil sor,
melyr6l a felek helyszini jegyz6konyvet vesznek fel. A jegyzokdnyvben rogziteni kell,
hogy a teljesites szerz6d6sszenien tortent -e. A felek rogzitik, hogy a Teljesit6s
igazolAs kiallitdsanak feltetele, hogy a Vallalk ozo a 2.2. pontban meghat6rozott
munk6latok sor6n keletkezett valamennyi hullad6k jogszeni elszillitds6t 6s
elhelyezes6t tdrozoba, drtalmatlanit6ba hitelt 6rdemlo m6don igazolja. A Megrendel5
a V6llalkoz6 teljesitds6tol, vagy az err6l sz6[6 ir6sbeli drtesitds kdzhezvetelet6l
szimitott l5 napon belnl ir6sban koteles nyilatkozni
V6llalkoz6 a 2.2. pontban foglalt kdtelezettsegeit az iitemterv j6viihagyds6t k6vet6 9
honapig koteles telj esiteni.

IIL
Vr{llalkozisi dij

3.1.

6s

fizet6si felt6telek

V6llalkozot a2.2. pontban meghatirozott feladatok hibiitlan es hidnytalan teljesitese6rt
8 kirt esetdben 49.346.400 Ft 13.323.528 Ft eltalenos forgalmi ado, azaz
Negyvenkilencmillio-hiiromsziznegyvenhatezer-n6gysz6z forint + Tizenh6rommilli6hdromsz6zhuszonhdromezer-6lsz6zhuszonnyolc lorint 6ltal6nos forgalmi ad6 6sszeg0
vdllalkozoi dij,2 opci6s krit megrendelese eset6ben 27.210.720 Ft + 7.346.894 Ft
6ltal6nos forgalmi ado, azaz Huszonhetmillio -kettoszitztizezer-h6tszezhtsz forint +
H6tmillio-hriromsz6znegyvenhatezer-nyolcsztzkilencvenndgy forint 6ltaliinos forgalmi
ad6 osszegti villalkoz6i dij illeti meg. (A v6llalkozoi dij kutank6nti r6szletezeset a
Vdllalkozo reszletes rajinlata tartalmazza.)

+

A v6llalkozdsi dij magiban foglalja a V6llalkoz6 jelen szerz6des teljesitdsdvel
kapcsolatosan felmeri.ilt valamennyi kolts6g6t, a Megrendel6t a fenti vtillalkozisi dijon
trilmen6en tov6bbi fizet6si kotelezettseg csak a csofej atalakitds becstilt 6rt6ktol
torten6 pozitiv mennyis6gi elter6sb6l ad6d6an terhelheti. Egy6b teteleknek becsiilt
6rtekt6l tort6n6 elter6se eset6n a Megrendelot a vallalkoz6i dijon felttl tov6bbi fizetdsi
kotelezettseg nem terheli.
A Felek rogzitik, hogy a T6jrendezesi tervekben es az ajdnlati dokument6ci6 mrlszaki
leir6siban szerepl5 mennyis6gi lapokon rogzitett mennyisegek valamennyi tetelre
vonatkoz6an becsiilt adatok. Erre val6 tekintettel, a lelek kifejezetten rdgzitik, hogy a
v6llalkozisi dij 6sszeget 6s a Megrendel6 fizetdsi kotelezettseget nem erinti, ha a
t6nyleges mennyisdgek a becstilr adattol eltdrnek, kiv6ve a cs6fej 6talakitiissal
6sszefugg5 tdteleket.

{
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A v6llalkoz6i dij a csofej 6talakit6s6ra vonatkozoan nem tartalmaz dijat, mivel a cs6fej
6talakitiisra vonatkozo becsiilt ertek 0 db. Amennyiben a csofej 6tatakit6sera sor kerul,
annak elsz6mol6sa a tenyleges cs6fej 6talakit6s darabsz6ma ds az 6rinform6cioban
szerep16 egysegdrak szerint tort6nik.
Felek rogzitik. hogy

),L

a

a

jelen szerzcldes AFA mertekere, rlletve megfizetds6re vonatkozo

mindenkori hat6lyos AFA torvenynek megfelelo tartalommal,
szovegez6ssel 6s ertelmez6ssel k6pezik a szerz6dds reszet. Amennyiben az AFA
m6rt6kere, illetve megfizetds6re vonatkozo jogszabalyi el6ir6sok, ill6sfoglalisok,
ertelmez6sek modosuln6nak, lgy jelen szerzod6s vonatkoz6 rendelkezdseit annak
rendelkezesei

megfelel6en, a felek ktilon szerz6d6smodositas n6lkul is automatikusan modositottnak
es kotelezoen alkalmazandonak tekintik.
JJ

A Villalkoz6 a Megrendelo

J. +.

A v6llalkoz6 v6gsz6mla kibocsdt6sira az utols6 kritra vonatkoz6, a 2.3. pont szerinti
sikeres teljes koni etadris-Atv6telrol felvett jegyzokonyv Megrendelo dltali al6irrisit

kepviseloje 6ltal elfogadott, a szerzodes 2.3. pontj6nak
megfelel6 teljesit6s eseten teljesit6sigazo16si jegyz6konyv alapjen, kutankent jogosult
r6szsz6mla kibocsdtis6ra. A kutankenti r6szsz6ml6t a rdszletes irajinlat 6s a szerzod6s
3. I . pontja szerinti el6iriisok figyelembevetelevel kell 6ssze6llitani.

kovet6en jogosult.

35

Megrendelo eloleget nem fizet. A Megrendelo a vdllalkozoi sz6mla kezhezvetelenek
napjdt kovet6 30 napon bellil koteles az ellenszolgdltatest teljesiteni. A sz6mla
ellendrteket aj6nlatkero a Ptk. 6:130. $ (l)-(2) bekezd6se szerint, alvillalkozo
ig6nybevetele eset6n a Kbt. 135.$ (3) bekezd6se szerint ds az adozis rendj6r6l sz6l6
2003. evi XCII. tdrveny 36/A. $-a szerint etutalissal egyenliti ki

36.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz5des teljesitesevel osszefiiggdsben
olyan kdltsegeket, amelyek a Kbt 62. $ (l) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
lelteteleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, es amelyek a
Vdllalkozo ad6koteles jovedelmenek csokkentes6re alkalmasak.

3.7

Villalkoz6 viillalja, hogy a szerz<ldes teljesit6senek teljes id6tartama alan tulajdonosi
szerkezet6t a Megrendel6 szamira megismerhetove teszi es a Kbt. 143. Q (3)

.

bekezd6se szerinti i.igyletekrol a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

IV.
Szerz6d6sszeg6s, felel6ss69

41

A Megrendel6 a szerz6dest6l b6rmikor eldllhat, koteles azonban a Vdllatkozo kir6t
megteriteni.

42

Ha a Megrendel6 a szerz6d6st6l Meft 6ll el, mert a teljesitdsi hatirid6 lejrirta elott
nyilv6nval6vi v6lt, hogy a V6llalkozo a munk6t csak olyan sz6mottevo kesessel tudja
elv6gezni, hogy a teljesitds emiatt a Megrendelonek mir nem dll 6rdekeben, a
Megrendelo a szerz6d6sszegesre vonatkozo szabdlyok szerint k6rt6ritest kovetelhet.

4.3.

Ha a munka vegz6se sordn a kdriilm6nyek alapj6n a Megrendelo ugy latja. hogy a
teljesit6s hibis lesz, a Megrendel6 a fogyat6koss6g kikiiszobdlesere l0 munkanapos
hat6rid6t biztosit, a kitiizott hatdrid6 sikertelen eltelte uten gyakorolhatja a hib6s
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teljesiteseb6l eredo jogokat. Hibas a teljesites, ha V6llalkozo a beton alapot nem teljes
eg6szeben szedi fel, sziilitja el, a beton tdrmeleket nem a kornyezetvedelmi el6ir6sok
betart6s6val helyezi el, a veszdlyes hulladekot nem teljes k6nien szedi fel, sz6llitja el,
illetve nem engedellyel rendelkez6 tiroloba, 6rtalmatlanitoba sziillitja.
talaj
vi s szapotldst nem a tdjr endez6si tervek el6 ir6sainak megfel el6 en vegzi.

A

4.4.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Megrendelo a Vallalkoz6 ismetelt es/vagy sirlyos
szerz6ddsszegese eseten jogosult a Vallalkozohoz intezett ir6sbeli nyilatkozattal a
szerzoddst6l el6llni.

4.5.

Aj6nlatker6 a teljesites elmaradis6val kapcsolatos igenyekre teljesitesi biztositekot kot
ki, melynek merteke a netto v6llalkozoi dij syo, a2a23.827.856,- Ft azazH6rommillionyolcszdzhuszonhdtezer-nyolcszdzdtvenhat forint. A biztositek a Vallalkozo vitlasdixa
szerint teljesitheto a penzosszegnek a Megrendel5 BVH Kft. Magyar Allamkincstirn6l
vezetett 10032000-00288011-00000024 sz6mir szdmltlilra torteno befizetdssel,
bankgarancia biztosit6s6val, vagy biztosit6si szerzodes alapj6n ki6llitott
keszfizeto
kezess6gvillalast tarralmazo
kotelezvennyel. Vallalkozo a teljesitesi biztositekot
jelen szerz6d6s mindk6t fel ekdf, ahiresakor a szerz6ddsszeru teljesitesr6l ki6llitott
telj e sitesi g azolls napj 6ig koteles nyirj tani.

-

-

A bankgarancia

nyilatkozatnak feltetlen 6s visszavonhatatlan fizetesre vonatkoz6
kotelezettsegv6llal6st kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsg6lata nelkrili fizetesi
kotelezett s 69r e, az al6bbi mini m6l i s tartalo mmal.

- pontos hivatkoz6s ajelen szerz6d6sre,

-

azt, hogy a biztositek a Vallalkozo teljesitesi kotelezetts6gei biztositek6ul

szo196l,

- a Megrendelo, mi nt Kedvezm6 ny ezettl I o gosult megj elo I e set,
- a v6llalt fizetesi 6sszeg6t,
- az,irvenyessegi idejet,
- nyilatkozatot, hogy feltetel nelk0li 6s visszavonhatatlan,

-

nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezmenyezett els6 igenybejelentes6re
kifog6s es vita nelkul a v6llalt fizetesi osszeghatiriig b6rmilyen osszeget, vagy
dsszegeket az igenybejelentest6l sz6mitott 5 banki munkanapon bettil
kifizetnek a Kedvezm6nyezettnek anelktil, hogy a koveteles alapj6t vagy
indok6t bizonyitania kellj en.

A biztosit6si szerzodes alapj6n kiallitott

- keszfizetS kezess6gv6llallst tartalmazo kotelezvenynek - a biztositek jellegebol adodo lehetoseg szerint
- ugyancsak
tartalmaznia kell a fenti adatokat.
A teljesitesi biztositek visszafizetdse, - ha a Villalkozo a penzosszeget az Aj6nlatker5
BVH Kft. szimli4ara teljesitette - a sikeres vdgleges,2.3. pont szeiinti siklres teljes
koni 6tadas -6tvetelrol felvett jegyz6kdnyv MegrendelO altili aldirilsit koveto 60 nap
eltelt6vel v6lik esedekesse. Amennyiben a vdllalkoz6 a teljesitesi biztositekot
bankgarancia biztosit6sival, vagy biaositisi szerzodes alapjan kiellitott
- keszfrzeto
kezessdgv6llal6st 1artalmaz6 - kotelezv6nnyel teljesitette, irgy annak a szerzodes 2.4.
pontj6ban rdgzitett hatarid6t6l sz6mitott 60 napig e*eryerrek kell lennie.

rt

6

2,

A

4.6

teljesitdsi biztositek a Megrendelot illeti, ha az ajdnlattevo

a kutak

kttkorzet6nek
ok miatt

t6jrendezes6re vonatkozo szerzodes teljesiteset a sajai erdekkdreben felmertilt

meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, Megrendelo ir6sos felszolitisinak
Villalkozo riltali kezhezvetellt kdveto 30 napon behil, amennyiben nem tortenik meg
a szerz6dds szerinti teljesites, a megrendelo jogosult a teljesitesi biztositek
igenybevetelere.

Vallalkozot a neki felrohato okok miatt , a szerzodesben rogzitett teljesitesi hataridohoz
kdpest bek6vetkezett kdsedelmes teljesites eset6n kotberhzetesi kotelezettsdg terheli,
melynek merteke a 3.1. pont szerint meghat6rozott nett6 (AFA mentes) dr1 O,S%-a
kesedelmi naponkent, de dsszesen maximum annak 5olo. Amennyiben a k6sedelem
idejere fizetett kotber merteke 6sszesen eleri a teljes v6llalkoz6si dij Syo-et,
Megrendelo jogosult a Vallalkozohoz intezett ir6sbeli nyilatkozattal .tattni a

4.7

szerz6destol.

48

A kesedelmi kotber merteke a netto villalkozoi dij 0,5%-a kdsedelmi naponkdnt, de
dsszesen maximum annak SYo-a. a hib6s teljesitesi kotber merteke a netto v6llalkozoi
dij maximum Soh-a, melyre vonatkozoan az alanlatkero a hibas teljesitest k6veto l0
munkanap sikertelen letelte ut5n gyakorolhatja a hibas teljesitesebol eredo jogokat.

4.9.

- az egyidejtileg is 6rvenyesitheto - 4.6.-4.7. pontban
meghalado kar6t jogosult a villalkozoval szemben ervenyesiteni.
Megrendelo

jel6lt

kotbert

V6llalkozot a jelen szerzodds teljesitese sor6n a Megrendelonek vagy harmadik
szemelyeknek okozott k6rokert teljes k6rteritesi felelosseg terheli. A Villalkozo
kirteritesi felelossege kiterjed a Megrendel6 altal elszenvedett azon k6rokra is,
amelyek V6llalkozo gondatlan adatszolgiltat6s6val dsszefuggdsben meniltek fel.

4.10. A Megrendelo a szerz6ddst

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6d6st6l el6llhat, ha:
a) feltetlentil sztiksegesaszerzodes olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely esetdben a 14l.
$
alapjan [j kozbeszerz6si elj6r6st kell lefolytatni;

b) a V6llalkozo nem biztositja a 138 $-ban foglaltak betart6sit, vagy a Villalkozo
szemdlyeben erv6nyesen olyan jogutodl6s kdvetkezett be, amely nem felel meg a
139. g-ban foglaltaknak; vagy
alapj in a kozbeszerz6s szabillyarnak megszeg6se miatt
kdtelezettsegszegesi elj6r6s indult vagy az Europai Unio Birosiga az ETIMSZ 258.
cikke alapj6n inditott elj6rfsban kimondta, hogy az Europai Unio jog6bol eredo
valamely kotelezettseg tekinteteben kotelezettsegszeges tortent, ds a biros6g altal
meg6llapitott jogsertes miatt a szerz6des nem semmis.

c) az EIIMSZ 258 cikke

4.11. A Megrendel5

kdteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint attol el6llni, ha a szerzodes megkotesdt k6vetoen jut tudomdLs6ra, hogy a szerzodo fdl
tekinteteben a kozbeszerzdsi eljir6s sor6n kiz6ro ok 6llt fenn, 6s ezert ki kellett volna
zitrni a kozbeszerzesi elj 6r6rsbol.

4.12. A

Megrendel6 jogosult es egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha szriksdges
olyan hat6rridovel, amely lehetovd teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata
ell6t6s6rol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban k6zvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalado tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi szemely vagy szem6lyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely tekinteteben fenn6ll a 62. $ (l) bekezdes k) pont kb) alpontjiban

,7/

,1

meghatar ozott feltetel

;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy k6zvetlemil Z5oh-ot meghalado tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekinteteben fennill a 62. $ (l) bekezdes k) pont kb) alpontj6ban
me ghatar o zott fe lt et e l.
4. 13.

Felek rlgzitik, hogy Megrendel6 a felmond6st kozlo levelben koteles megielolni, hogy
azonnali hat6llyal vagy felmond6si ido kozbeiktat6s6val kiv6nja a szerzod6st
megsztintetni. A fentiek szerinti felmond6s eseten a V6llalkozo a szerzodds
megszrindse elott m6r teljesitett szolg6ltat6s szerzoddsszeni p6nzbeli ellen6rtekere
jogosult.

v.
A felek egy6b jogai

6s kiitelezetts6ge

5.1. A Megrendelo kdteles a kut V6llalkozo 6ltali bejar6si es munkavegzesi lehetoseget
biaositani, tovabba a szerzodes teljesitesehez sztiks6ges meghatalmazasokat a
V6llalkozo rendelkezes6re bocsitani. A Megrendelo biztositja a rekultiv6cios
tervekkel egytitt a kut elhelyezked6se szerinti foldterulet tulajdonosainak tertiletre
lepesi engedelyet.

5.2.1. Megrendel6, valamint a Nemzeti Fejleszt6si Miniszterium, illetve az iitaluk kijelolt
szervezet vagy szemdly jogosult a V6llalkozo, illetve annak alv6llalkozoi
tev6kenys6get es munkav6gzeset ellenorizni. V6llalkozo nem mentestrl a felelosseg
alol, ha a Megrendelo az ellen6rzest elmulasztottavagy nem megfeleloen vegezte el.

5.3.

Megrendelo a v6llalkoz6si dijat a jelen meg6llapod6sban foglaltak szerint koteles
megfi zetni Villalkozonak.

5.4. A Vallalkozo koteles a munkav6gzest

irgy megszervezni, hogy biztositsa a munka

gazdas6gos es gyors elvegz6set.

5.5. A V6llalkozo kotelezettseget

v6llal, hogy a teljesites sor6n rendelkezik az ajinlati
k6rnyezetmdrn6k, vagy okleveles
kornyezetm6rndk, vagy kdrnyezetvedelmi szakmern6k, vagy kdrnyezetgazd6lkodasi

felhiv6s

III.l.3. M2 pontja legal6bb 1 f6,

szakmernOk kepzettsegti, legal6bb 3 6ves sz6nhidrogen b6ny6szati k6rmentesitds, vagy

szenhidrogen b6ny6szati rekultiv6cio tenilet6n szerzett szakmai gyakorlattal, legakibb
1 fo, legalabb olajipari technikus kepzettsegu, legal6bb 3 6ves b6ny6szati cdlir
melyftrr6sok letesitese, vagy javit6sa, vagy felsz6mol6sa tertileten fur6si gyakorlattal
rendelkez6 szakembert, legal6bb 1 fo, minositett hegesao kepzetts6gri, legal6bb 3 6ves
olajb6ny6szati gyakorlattal rendelkezo szakembert.
Az alkalmass6g igazol6sa tekinteteben irinyadoak a Kbt. 65. S (1) bekezdes c) pont,
valamint a32ll20l5 (XI 30.) Korm r 21 g (3) bekezdes b) pontja.

5.6.

A v6llalkozo kdtelezetts6get viilal arra, hogy a munkaf6zisok sor6n minden esetben
legalabb I fo olyan alkalmazottja, alv6llalk ozo, vagy megbizottja jelen van, aki az 5 .5.
pontban felsorolt feltetelek valamelyik6nek megfelel, melyet a Megrendelo barmikor
ellen5rizhet.

5.7

.

A vallalkozo kdtelezetts6get vfllal arra, hogy a csofej etalakitesa

sor6n minden
esetben jelen van (az 5.5. pontban felti.intetett) legal6bb fo, legal6bb olajipari
technikus kepzettsegti, legalabb 3 eves bdnydszat\ cehi melyfur6sok letesitese, vagy

at

%,

javitisa, vagy felsz6mol6sa tenileten firr6si gyakorlattal rendelkez6 szakember, melyet
a Megrendelo

b6rmikor ellenorizhet.
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Ha a munkavegzds sor6n nincs jelen a fenti 5.5 pont szerinti gyakorlattal rendelkezo
szem6ly, akkor a Megrendel6 a munkavegzest le6llithatja. Vallalkozo csak akkor
folyathatja a munkav6gzi,st, ha a helyszinen jelen van a fenti b6nyahatosilgi vizsgdval
rendelkez6 szemely. Amennyiben a munkavegz6s Megrendelo 6ltali lerillitasrit kdveto
l0 napon beltil nem jelenik meg a fenti gyakorlattal rendelkezo szem6ly, ds a
teljesitesi hat6rid6hdz kepest nyilv6nval6v6 v6lt, hogy a Villalkozo a munk6t csak
olyan szimottevo kesdssel tudja elvegezni, hogy a teljesitds emiatt a Megrendelonek
m6r nem ell erdekeben, a Megrendelo jogosult a szerzodestol el611ni, ds a
szerzodesszegesre vonatkozo szab6lyok szerint k6rteritest kdvetelhet.

5.9

Vrillalkozo a lefolytatott kozbeszerzlsi elj6ras alapjan megkotott jelen szerzod6s,
illetve Megrendelo utasit6sai szerint koteles elj6rni. Az utasit6s nem terjedhet ki a
munka megszervezesere, illet6leg nem teheti a teljesitest terhesebbe.

Ha a Megrendelo celszenitlen vagy szakszerutlen utasit6st ad, erre a V6llalkozo
koteles ot figyelmeztetni. A figyelmeztetes elmulasztis6bol ered6 karert a Villalkozo
felel6s. Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztet6s ellendre utasit6s6t fenntartja,
V6llalkozo a szerz6destol elillhat. Ha a V6llalkozo a szerzodest6l nem 6ll el, ugy u
Megrendel6 utasit6sa szerint a Megrendelo kock6zat6ra kdteles a munk6t elvegezni.
V6llalkozo a Megrendelo utasit6sa szerint nem vdgezheti el a munk6t, ha ez jogszabaly
vagy hatos6gi rendelkezes megsertesdre vagy elet- 6s vagyonbiztons6g
veszdlyeztetesere vezetne.

5.r0

Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan korulmenyrol haladdktalanul
6rtesiteni, amely a teljesitds eredmenyess6gdt, vagy kell6 idore valo elvegzeset
veszdlyezteti vagy gatolj

5

11.

a.

V6llalkozo koteles a jelen szerzodds teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t a megrendelo szamhra megismerhetovd tenni. V6llalkozo a
megismerhetove tetelre vonatkozo k6telezettsdge mellett a jelen szerzodds
idotartama alatt ir6sban koteles titjekoztatni Megrendelot minden, a tulajdonosi
szerkezetdben bekdvetkezett v6ltoz6srol, a megv6ltozott es az ij adatok, valimint a
v6ltoz6s hatrllyanak megj el6lesevel.

VL
Alvdllalkoz6k
6.1.

V6llalkozo a Kbt. figyelembevdteldvel jogosult alv6llalkozokat, illetve a teljesitesben
egyebkent rdsavevoket igenybe venni.

6.2.

A

V6llalkozo nyertes ajrinlatiban meghatdrozott alvillalkozok 6s szakemberek

kdvetkezok:
a) cegnev/nev. VETRAIORCE Kft.
szekhely/lakcim: I 151 Budapest Mogyorodi u. 42

./?

t

9
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V6llalkozo a jogosan igenybe vett alv6llalkozoert ugy felel, mintha a munkit maga
vdgezte volna. Alvillalkozo jogosulatlan igenybev6tele esetdn pedig felel6s minden
olyan k6rert is, amely anelkul nem kovetkezett volna be.

6.4

V6llalkozo kdteles a Megrendelonek a teljesites sor6n minden olyan

ak6r a kor6bban
megjelolt alv6llalkozo helyett igenybe venni kiv6nt alv6llalkozo bevon6s6t
bejelenteni, amelyet az ajinlatitban nem nevezett meg 6s a bejelentessel egyritt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az iitala igenybe venni kiv6nt alvillalkozo nem 6ll a
kozz,itett ajanlati felhiv6sban meghatdrozott kiz6ro okok hatLlya alatt.

6.5

Az ajdnlatban megjelolt alv6llalkozo vagy szakember helyett,

-

csak a

Kbt. 138. $-aban

meghatdrozott felteteleknek betart6sdval vehet rdszt a teljesitesben m6s alv6llalkozo
vagy szakember.

VIL
A felek egyiittmiikiid6se
7.1

szerzodo felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerzoddsben foglaltak
marad6ktalan megvalositisa erdekeben sziikseg szerint folyamatosan egnittmtikddnek.

A

Ennek megfeleloen id6ben tillekoztatlitk egym6st, nem csup6n a jelen szerzodesben
foglaltak teljesiteserol, hanem minden olyan kerdesr5l (teny, adat, korulmdny), amely
a szerzodds teljesitesere kihat6ssal lehet.
7.2

A

Vallalkozo kotelezetts6get v6llal arra, hogy Megrendelot haladektalanul ertesiti
abban az esetben, ha a jelen szerz6des maradektalan teljesitese el6tt ellene, illetoleg
alv6llalkozoja ellen csod-, felszimol6si-, v6gelsz6mol6si-, illetve v6grehajt6si elj6ras
indul.

7.3

A Villalkozo ugyancsak maradektalanul koteles a Megrendel5t ertesiteni, ha sajit
cdg6ben, vagy alvillalkozojan6l a jelen szerzodes maradektalan teljesiteset

megelozoen tulajdonos viltozisra, illetoleg jogutodldsra, jogok es kdtelezettsegek
atsziillasara, sz6tv6l6sra, 6sszeolvad6sra, vagy beolvadisra kerul sor.
7.4.

A Vallalkozo felelos az 6rtesites elmulaszt6s6bol eredS k6rert.
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A Megrendelo altal a kapcsolattartasra kijelolt szemely, vagy szervezet:
Kivitelez6s:

Szerz6d6si felt6telek:

Ndv: Olasz Jozsef

Feher P6l

Telefon: 30-919-9688

30-549-6t36

Telefax: l-336-7838

1-338-7838

E-mail: ;:las:: irrr-sti,:ri:hi,ir

ltr

'eher.

r:a ll?i)

[:vh

hr

r

l0

t,

@

t

A V6l lalko zo iital kapcso lattart6sra kij el6lt szemely(ek)

:

N6v. Farkas Tamfs

Telefon: 06-30-37 I -6202
Telefax: 06-77 -523 -655
E-mail : farkas.tamas@bamsz. hu

VIII.
Vegyes rendelkez6sek
8.1.

Felek kijelentik, hogy kello felhatalmaz6ssal es jogkorrel rendelkeznek a jelen
szerzodes aliilr asara es telj esit6 sere.

8.2

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzSdes al6ir6sat azerre kijel6lt vezeto, illetoleg a ceg
igazgatosirga, vagy vezeto testrilete szab6lyszenien engedeiyezte es az megfelel az erre
vonatkozo jogszab6lyi rendelkez6seknek.

8.3.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dest a nevrikben al6iro szemely megfelelo, a
vonatkozo jogszabilyok 6ltal megkiv6nt regisztr6lt al6ir6si joggal rendelkezik, igy
r6sz6r6l a szerzod6s al6ir6sa es teljesitese nem eredmdnyezi mis, Jy an szerzbdes vagy
egyeb j ognyi I atko zat megszeg6set, melyben felkent szerepel.

8.4.

Felek kijelentik, hogy nincs olyan fiigg6ben levo kdtelezettsdgrik vagy erdekk6rukben
lev6 m6rs korulmeny, amely kedvezotlenril hathat a jelen szerz6desben foglaltak
ervenyessegere, teljesites6re vagy saj6t teljesitesi keszsegere, illetve kepessegere.

8.5

Szetzodo Felek a Korm6ny 219012002. (VI.21.) Korm. hatdrozatbnak megfelel6en
lehetoseget biztositanak az Allami Sz6mvevosz6k, a Nemzeti Fijlesztesi
Miniszt6rium, illetve a Korm6nyzati Ellenorzesi Hivat al ellenorzesdnek.

8.6

Vrillalkozo kijelenti, hogy a szerzodes hat6lya alatt a szerzodds tirgyirt kepezo
feladatokra megfelelo engedelyekkel, mtiszaki+echnikai felszereltseggel rendelkizik,
es egyuttal szavatossegot vdllal arra, hogy a kotelezettsegeit mindenkor jogszenien es
gondosan elj6rva teljesiti.

8.7.

A jelen

v6llalkozixi dijat a koltsdgvetdsi keret terhdre
Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium frnanszirozza, emiatt jogosult a szerzod6s,
teljesites es az elszamol6s ellen5rzdsere. A szerzodes annak aldititsilal lep hatalyba.
szerzodesben rdgzitett

a
a

8.8.

Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsodlegesen bekes
irton, t6rgyal6rsok ritj6n kivanj6k rendezni, s csup6n akkor fordulnak biros6ghoz, ha a
tirgyalisos rendez6s nem vezetett eredmenyre.

8.9

A jelen szerzoddsben nem szabiilyozott kerdesekre a kozbeszerzdsekrol szolo ZOl5.
evi CXLIII., valamint az egydb kapcsolodo jogszabdlyok rendelkezdsei az tanyad,ok.

7t

1l

%

Jelen v6llalkoz6si szerz6d6st a felek k6pvisel6i, elolvas6s 6s kozos drtelmezes ut6n, mint
(darab) magyar nyelvu eredeti peld6nyban
akaratukkal mindenben megegyezot,
j ov6hagyo I ag aliirtitk.
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A

szerzbd,is 12 sz6mozott oldalt tartalmaz.

Budapest, 2017 . m6rcius 23.
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REszLEtBs Ana.lANlar
Alulirott Fiiltip Ddniel tigyvezet6, mint a Homokhdts{gi Kiirnyezettechnika Kft. (6400
Kiskunhalas, Szegedi rit 4.) mint a HKts Konzorcium k€pviseletdre jogosult szemdly
a Koz<is
Ajanlattevok kdpvisei6jekdnt

nyit atkozom,

hogy a B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit

Kiizhasznfi Kft. a ,,Haszntilaton kivfrti btinydszati citfi mdtyfrirdsok tetjes kdrii
bdnydsztti
rekultivricifia 2017." tdrgy6ban inditott kdzbeszerz6si elj6rds6ban, a feladatok
teljcsiteset az
al6bbi iirakon v6ll aljuk:

Rdszlet'es

[rajfnlat

Alap

xurNfv
Buzs{k-8

NEttQltrLALAsr An rrtl
13.224.000 Ft

Buzs{k-13

3.996.000 Ft

Buzsfk-I7

2.688.000

rt

Kdlm{ncsa-2

7.308.000

Ft

Kutas-I

2.414.400

Ft

Kutas-2

7.932.000

Ft

Tarany-1

7.344.000 Ft

Igal-4

4.440.000

Ft

Opci6s
KUTNEV
Hedrehely-1
Tolnan6medi-2

NErIg_y4il,ffi
19.741.920

Ft

7.468.800

Ft

il 04

Arinformici6

(az arinform6ci6 tisszege nern ad6dik hozz| az elozo tdbldzathoz):

MEGNEVEZES
Szennyezett talaj kitermel6se, sz{llitdsa,
rta lmatlan ftdsa, termdtalaj visszap6tl6s

:l

vAlla,lAsr

AR

4s.000 Ft

--(-{_t1!onna)

Csdfej 6talakft6s (Ftldb)

620.000 Ft

Kelt: Kiskunhalas, 201'l ev februir h6rrap 07 napjdn

Fiil<ip Ddniel
Homokh6ts6gi Kdrnyezettechnika Kft
HKB Konzorcium Kdpviselrtj e
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2. SZ. MELLEKLET

uuszlru minAs
A

terveknek megfelel5en, melynek sor6n

mennyisegek becsrilt adatok)

-

a

kdvetkezo munkilatokat

kell elvdgezni (a

megadott

:

Bej6ro rit javit6sa, megerositese
Fdldkitermel6s akna mellol
Terbeton, m6lyalap, kirtakna feltorese
Betontdrmel6k rakodisa (fel es le)
Betontdrmelek szilllitdsa
Betont6rmelekelhelyezese,kezel6se
Homok, zdldhulladek, altalaj, szem6t rakod6sa
Homok, zdldhulladdk, altalaj, szem6t sz6llit6sa
Homok, z6ldhullad6k, altalaj, szem6t elhelyezdse
Vesz6lyes hulladeknak min6sUlo flrr6si iszap kitermeldse
Veszelyes hulladeknak minosrilo frrr6si rszap elszirllitasa engedellyel rendelkezo telephelyre
Veszelyes hulladeknak min6srilo flirasi iszap elhelyezdse
Term6fold ut6npotlits anyagar
Term6fold rakod6s (fel es le)
Termofold sz6llit6s
Depon6lt termofold planiroz6sa, tereprendezds
Agrotechnikai rekultivacio, tertiletrendezes
Nem szennyezett talaj kitermeldse es visszatolt6se
Favigits, boz6tirt6s
Cs6fej 6talakit6s (csoelvag6s, cs6sapka legy6rtis, feszm6r6, ttiszelep felszerelese)
Ellen6rzo mintavetel laborvizsgilattal
A megkdzelit6si ftvonal eredeti 6llapotba val6 vissza6llit6sa

Zdldkir
Talajvedelmi terv
A csofej csereje vagy 6talakitds (cs6elv6gds, csosapka legyart6s, feszmdr6, ttiszelep felszereldse)
a tenyleges mennyis6g alapjhn kenil elsz6mol6sra.

A csofej cser6je

a tenyleges mennyiseg alapjrin

A r6szletes m[iszaki leir6st
dokumenticio reszet kepezi.

kenil elsz6mol6sra.

a kiviteli terv, talajvedelmi terv tartalmazza, amelynek misolata

A kivitelezest a kiviteli tervben, talajvedelmi tervben es a talajvedelmi szakhatos6gi allasfoglalisokban
hozzi$itrulitsban foglaltak betart6s6val kell vegrehajtani, amelyek a dokumentircio rlszet kepezik.
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3. sz. mell6klet

Ala
Hossztin6v
BUZSAK
BUZSAK
BUZSAK
KALMANCSA
KUTAS
KUTAS
TARANY
IGAL

TalpRiividn6v

Telepiil6s

Bu-08

Somogvszentp

-s30 970

143

t12

Bu- l3

!94og1szentp

530 628

Bu-17

Buzsdk

-536

llt

KiLl-2

Kilmincsa

539 288

Kut- l
Kut-2

Kutas

524 661t

tl2

722

KuIas

525 642

Tar-O1

Taranv

_s13

931

Ig-4

Igal

564

lil

x

Y

Z Adria

m6lys69

helyraizi sz{ma

lt4

I

053/2-ben

143 638

t2t

2 058

150 563

105

534

78 616

I3-i

1802

144

I

I t0 944

146

t2l

133

1970
2 944

0106/ I -ben

I 498

174

1 025

068122

94
13

I48 33 I

N\\

N\

695

526

49
070/6
230
0183/43

0217t5

