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Vállalkozási szerződés laborépület építésére

Közbeszerzési Értesítő száma: None/None
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Iktatószám: 3827/2020
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 10214/16 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Róbert
Telefon: +36 76511511
E-mail: voros.robert@bacsviz.hu
Fax: +36 76481282
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bacsviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés laborépület építésére
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Hivatkozási szám: EKR000521552018
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés laborépület építésére.

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223000-6
További tárgyak: 45261210-9

45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45410000-4
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331200-8
45421100-5
45421151-7
45430000-0
45440000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 10214/16 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében 1 db szabadon álló beépítésű, hagyományos szerkezetű, 
lapostetős, földszint + emeletes kialakítású, 889,00 m2 tervezett hasznos alapterületű laborépület 
terasszal és palacktárolóval, 10 db személygépkocsi parkolóval és 16 db kerékpártárolóval 
kivitelezési munkái kerülnek beszerzésre az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint: 
- Vasbeton talpgerenda, rámpa oldalfalának készítése: 64 m3,
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- Sáv- és tömbalapok betonozása: 191,9 m3, 
- Aljzatbeton készítése: 92,9 m3, 
- Szerelőbeton készítése: 12,27 m3, 
- Zsaluzott rábetonozás készítése tömbalapokra: 1,73 m3, 
- Oszlop, pillér készítése, vasbetonból: 15,8 m3, 
- Vasbeton gerenda készítése: 29,4 m3, 
- Vasbeton attika koszorú készítése: 4,02 m3, 
- Vasbeton lemez készítése: 183,5 m3, 
- Lépcső készítése vasbetonból: 2,82 m3, 
- Beton sávalap készítése (terasz és támfal sávalap): 9,1 m3 
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m2, 
- Alumínium szerkezetű nyílászárók elhelyezése: 44 db (239, 595 m2), 
- Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 910,6 m2, 
- Forgódobos hővisszanyerővel szerelt építőelemes légkezelőgép: 1 db, 
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 1161 m2, 
- Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel: 743,8 m2, 
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m2, 
- Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése: 678,9 m2, 
- Diszperziós festés: 3344,2 m2. 
A részletes feladat meghatározást a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a jogerős építési
engedéllyel együtt az ajánlattételhez kiadásra kerül. 
Ajánlatkérő előírja, hogy a belső elektromos hálózatnak WINSTA® vagy azzal egyenértékű
dugaszolható csatlakozó rendszerrel kompatibilisnek kell lennie. A beépítésre kerülő
épületgépészeti berendezések IP alapú ethernet kommunikációs csatornán képesek legyenek
adatokat továbbítani. A beépített lámpatestek DALI (Digital Adressable Lightning Interface) vagy
azzal egyenértékű kommunikációs rendszerrel legyenek szerelve. A teakonyhában biztosítani kell az
étkezés előtti hideg-melegvizes kézmosás és kézszárítás lehetőségét. A használatbavételi
eljáráshoz igazolni szükséges a biztosított ivóvíz minőségét 3 hónapnál nem régebbi akkreditált
laboratórium által végzett vizsgálattal. Nyertes ajánlattevő feladata a jogszabályban meghatározott
energetikai tanúsítvány ajánlatkérő általi megszerzésében való közreműködés. Az energetikai
tanúsítvány költsége ajánlatkérőt terheli. 
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki
leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy
kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti,
kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
kell szerepeltetni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

02064 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés laborépület építésére.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 679000000
Pénznem: HUF
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VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223000-6
További tárgyak: 45261210-9

45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45410000-4
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331200-8
45421100-5
45421151-7
45430000-0
45440000-3

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 10214/16 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében 1 db szabadon álló beépítésű, hagyományos szerkezetű, 
lapostetős, földszint + emeletes kialakítású, 889,00 m2 tervezett hasznos alapterületű laborépület 
terasszal és palacktárolóval, 10 db személygépkocsi parkolóval és 16 db kerékpártárolóval 
kivitelezési munkái kerülnek beszerzésre az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint: 
- Vasbeton talpgerenda, rámpa oldalfalának készítése: 64 m3, 
- Sáv- és tömbalapok betonozása: 191,9 m3, 
- Aljzatbeton készítése: 92,9 m3, 
- Szerelőbeton készítése: 12,27 m3, 
- Zsaluzott rábetonozás készítése tömbalapokra: 1,73 m3, 
- Oszlop, pillér készítése, vasbetonból: 15,8 m3, 
- Vasbeton gerenda készítése: 29,4 m3, 
- Vasbeton attika koszorú készítése: 4,02 m3, 
- Vasbeton lemez készítése: 183,5 m3, 
- Lépcső készítése vasbetonból: 2,82 m3, 
- Beton sávalap készítése (terasz és támfal sávalap): 9,1 m3 
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m2, 
- Alumínium szerkezetű nyílászárók elhelyezése: 44 db (239, 595 m2),
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- Csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 910,6 m2, 
- Forgódobos hővisszanyerővel szerelt építőelemes légkezelőgép: 1 db, 
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 1161 m2, 
- Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel: 743,8 m2, 
- Oldalfalvakolat készítése: 3017 m2, 
- Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése: 678,9 m2, 
- Diszperziós festés: 3344,2 m2. 
A részletes feladat meghatározást a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a jogerős építési
engedéllyel együtt az ajánlattételhez kiadásra kerül. 
Ajánlatkérő előírja, hogy a belső elektromos hálózatnak WINSTA® vagy azzal egyenértékű
dugaszolható csatlakozó rendszerrel kompatibilisnek kell lennie. A beépítésre kerülő
épületgépészeti berendezések IP alapú ethernet kommunikációs csatornán képesek legyenek
adatokat továbbítani. A beépített lámpatestek DALI (Digital Adressable Lightning Interface) vagy
azzal egyenértékű kommunikációs rendszerrel legyenek szerelve. A teakonyhában biztosítani kell az
étkezés előtti hideg-melegvizes kézmosás és kézszárítás lehetőségét. A használatbavételi eljáráshoz
igazolni szükséges a biztosított ivóvíz minőségét 3 hónapnál nem régebbi akkreditált laboratórium
által végzett vizsgálattal. Nyertes ajánlattevő feladata a jogszabályban meghatározott energetikai
tanúsítvány ajánlatkérő általi megszerzésében való közreműködés. Az energetikai tanúsítvány
költsége ajánlatkérőt terheli. 
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki
leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy
kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően
pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 696407962
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
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Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/02/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
2.1. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 4.2. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti 
rendelk.): 
„A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerz. hatályba lépését követő 13. hónap utolsó 
munkanapja. 
Jelen vállalk. szerz. a hatályba lépése napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. Megrendelő a megelőző közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ 
(5) bek. alapján folytatta le (feltételes közbeszerzés), továbbá a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján 
előírta a beruházási hitelt, mint a jelen vállalkozási szerz. hatálybalépését felfüggesztő 
feltételét a megelőző közbeszerzési eljárás felhívásának V.2.8) pontjában részletezettek szerint. 
Jelen pontban meghat. teljesítési véghatáridő a szerződéskötést követő 13. hónap utolsó 
munkanapjáig tart és a kivit. munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására 
vonatkozik, nem beleértve a jótállás időtartamát. A munka megkezdésének időpontja: a 
munkaterület átadásának napja, a szerz.tervezet 2.22. pontjára figyelemmel.” 
Felek az alapszer. fentiekben idézett 4.2. pontját a köv. szerint módosítják (módosított rendelk.): 
„A szerz. teljesítésének véghatárideje: 2020. április 30. 
Jelen vállalk. szerz. a hatályba lépése napjától az abban foglaltak mindkét fél általi 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos. Megrendelő a megelőző közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ 
(5) bek. alapján folytatta le (feltételes közbeszerzés), továbbá a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján 
előírta a beruházási hitelt, mint a jelen vállalk. szerz. hatálybalépését felfüggesztő feltételét a 
megelőző közbeszerzési eljárás felhívásának V.2.8) pontjában részletezettek szerint. Jelen 
pontban meghat. teljesítési véghatáridő 2020. április 30. napja, mely egyúttal a kivitelezési 
munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárásának határideje, nem beleértve a 
jótállás időtartamát. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja, a 
szerz.tervezet 2.22. pontjára figyelemmel.” 
2.2. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 5.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti 
rendelk.): 
„A jelen vállalk. szerz.ben foglalt munka vállalkozói díja 679 000 000 HUF + ÁFA, azaz 
hatszázhetvenkilencmillió forint + áfa. 
Megrendelő valamennyi, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon
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területi, valamint a felhasználás időtartamára, a felhasználási módra és a felhasználás
mértékére vonatk. is korlátozás nélküli és kizárólagos, harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, megszerzi továbbá azok átdolgozásának jogát is a vállalkozási díj
ellenében, Vállalkozó pedig a harmadik személynek átadható, minden tekintetben korlátlan és
kizárólagos felhasználási jogot Megrendelőre a vállalkozási díj megfizetése ellenében
átruházza. A felhasználási jog magában foglalja a szerzői jogi védelem alá eső alkotás és azok
részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás és Vállalkozó külön
hozzájárulása és egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is. 
A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat,
ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
Megrendelő a jelen vállalk. szerződést saját forrásból, illetőleg beruházási hitelből
finanszírozza.” 
Felek az alapszerz. fentiekben idézett 5.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított
rendelk.): 
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 696 407 962 HUF + ÁFA, azaz
hatszázkilencvenhatmillió-négyszázhétezer-kilencszázhatvankettő forint + áfa. 
Megrendelő valamennyi, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon
területi, valamint a felhasználás időtartamára, a felhasználási módra és a felhasználás
mértékére vonatkozóan is korlátozás nélküli és kizárólagos, harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, megszerzi továbbá azok átdolgozásának jogát is a vállalkozási díj
ellenében, Vállalkozó pedig a harmadik személynek átadható, minden tekintetben korlátlan és
kizárólagos felhasználási jogot

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Megrendelő a laboratórium kivitelezérésre vonatkozó
szerződés megkötését követően, 2019. júniusában kezdte meg a technológiai bútorok, köztük a
vegyifülkék beszerzésének előkészítését. Az előkészítés során vált nyilvánvalóvá, hogy a piacon
jelenleg kapható vegyifülkék levegő elszívása eltér a tervezéskor megadott értékektől, így a
gépészeti tervek módosítása vált indokolttá.
A kiviteli tervek módosításával megbízott tervező az általa vállalt 2019. október 30-i teljesítési
határidőhöz képest késedelembe esett, mely által Vállalkozó sem tudta időben megejteni a
pótmunkához szükséges anyagmegrendeléseket.
Fentiek mellett Felek rögzítik, hogy az eredeti műszaki tartalomnak nem képezte részét a
vegyifülkék elszívásának gépészeti kiépítése, melynek pótmunkaként történő megrendelésével
egyúttal a teljesítési határidő időarányos meghosszabbítása is szükségessé válik.

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
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x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 679000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 696407962 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

VI.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása: 
Megrendelőre a vállalkozási díj megfizetése ellenében átruházza. A felhasználási jog magában 
foglalja a szerzői jogi védelem alá eső alkotás és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a 
többszörözés, az átdolgozás és Vállalkozó külön hozzájárulása és egyéb igénye nélküli 
átalakításának jogát is. 
A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, 
ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
Megrendelő a jelen vállalkozási szerződést saját forrásból, illetőleg beruházási hitelből 
finanszírozza.” 
2.3. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 5.3. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti 
rendelk.): 
„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bek. foglaltak alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - 
teljes ellenszolg. 30 %-ának meg. mértékű, de legfeljebb nettó 130 000 000 HUF előleget 
igényelhet, mely legkorábban a szerz. hatályba lépését követő napon nyújtható be. Megrendelő 
az előleg összegét a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. foglalt előírások figyelembe 
vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó 
az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszlát köteles 
kibocsátani. Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő számlában legalább a 
felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni. Megrendelő lehetőséget biztosít a 
Vállalkozó számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.” 
Felek az alapszerz. fentiekben idézett 5.3. pontját a következők szerint módosítják (módosított 
rendelk.): 
„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bek. foglaltak alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - 
teljes ellenszolg. 30 %-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb nettó 130 000 000 HUF előleget 
igényelhet, mely legkorábban a szerz. hatályba lépését követő napon nyújtható be. Megrendelő 
az előleg összegét a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. foglalt előírások figyelembe 
vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó 
az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszlát köteles 
kibocsátani. Az előleg teljes összegével valamennyi - az alapszerződésben foglalt eredeti
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műszaki tartalom kapcsán - benyújtásra kerülő részszámlában legalább a felvett előleg 
arányával egyező mértékben kell elszámolni. Megrendelő lehetőséget biztosít a Vállalkozó 
számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.” 
2.4. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 5.5. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti 
rendelk.): 
„A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 6 db részszámla és a végszámla állítható 
ki, a következők szerint: 
- részszla: a műszaki tartalom legalább 15%-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 
%-ának megfelelő összegben, 
- részszla: a műszaki tartalom legalább 30 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 
%-ának megfelelő összegben, 
- részszla: a műszaki tartalom legalább 45 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 
%-ának megfelelő összegben, 
- részszla: a műszaki tartalom legalább 60 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 
%-ának megfelelő összegben, 
- részszla: a műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 
%-ának megfelelő összegben, 
- részszla: a műszaki tartalom legalább 90 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 15 
%-ának megfelelő összegben, 
- végszla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárását követően az ellenszolgáltatási összeg 10 %-ának megfelelő összegben. 
Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható szlák 
számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát.” 
Felek az alapszerz. fentiekben idézett 5.5. pontját a köv. szerint módosítják (módosított 
rendelk.): 
„A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 7 db részszámla és a végszámla állítható 
ki, a következők szerint: 
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 15 %-ának teljesítésekor 
az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben, 
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 30 %-ának teljesítésekor 
az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben, 
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 45 %-ának teljesítésekor 
az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben, 
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 60 %-ának teljesítésekor 
az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben, 
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor 
az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben, 
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom legalább 90 %-ának teljesítésekor 
az alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 15 %-ának megfelelő összegben, 
- részszla: az alapszerz.ben foglalt eredeti műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor az 
alapszerz.ben foglalt eredeti ellenszolgáltatási összeg 10 %-ának megfelelő összegben. 
- végszla:Vállalkozó az 1. sz. szerz.módban megrendelt pótmunkák vonatk. 1 db végszla 
kiállítására jogosult a pótmunkaként elfogadott műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor az 
1. sz. szerz.mód. mellékletét képező pótmunka költségvetésben (árajánlat) rögzített teljes 
ellenszolgáltatási összeg 100 %-ának megfelelő összegben a szerz. teljes műszaki tartalmát 
érintő üzempróba és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően. 
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Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti szlázási rend a max. kiállítható számlák számát
jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszlát kiállítani, kivéve a végszámlát

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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