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Megrendelő szerződés száma
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Vállalkozó szerződés száma

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
„ZSILIP UTCAI RÁCSGÉPHÁZAK FELÚJÍTÁSA”

amely létrejött egyrészről a
FŐVÁROSI CSATORNAZASI MÜVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma:
01-10-042418
adószám:
10893850-2-44
10893850-3700-114-01
statisztikai számjel:
számlavezető bank:
MKB Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám:
10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
más részről a(z)
AQUABLUE+ Építőipari Kft.
7400 Kaposvár, Dózsa György utca 17.
cégjegyzék száma:
14 09 311791
adószám:
23485673-2-14
statisztikai számjel:
23485673-4329-113-14
számlavezető bank:
MKB Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám:
10103214-16970800-01006008
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmény:
Szerződő Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. december 20-án Vállalkozási
szerződést kötöttek (KSZ - 2021000737) az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telephez tartozó
Zsilip utcai-, illetve mély-zónai átemelő egységen (1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 70391)
található rács gépházak építészeti és épületgépészeti felújítása tárgyában.
Az alapszerződés 3.2. pontja alapján: Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés Felek általi
aláírását követő 6 hónapon belül elvégzi az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telephez tartozó
Zsilip utcai-, illetve mély-zónai átemelő egységen (1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 70391)
található rács gépházak építészeti és épületgépészeti felújítását.

Vállalkozó 2022.05.13-án kelt akadályközlő levelében jelezte, hogy az alapszerződésben
meghatározott határidőre (2022.06.20.) nem tudja elvégezni a szerződésben meghatározott
feladatokat. Vállalkozó kérte a kivitelezés felfüggesztését az akadályozó tényező
megszüntetéséig.
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Késedelem indoka:
Vállalkozó a szerződés megkötését követően a szerződés szerint és a szakmai
követelményeknek megfelelően az építendő épület alapozásának meghatározása miatt
talajmechanikai vizsgálatot végzett. A talajmechanikai vizsgálat eredménye mutatta meg, hogy
az építendő épület alapja alatt (ezen a területen állt a korábbi épület) és a Megrendelő
telephelyén a talaj üreges, laza homokos, tőzeges szerkezetű ez által a terhelhetősége jelen
állapotában nem alkalmas az építési beruházással összefüggésben felvonuló, a
könnyűszerkezetes épület elemeit mozgató daru terhelésének elviselésére. A gyenge
teherbírású üreges talajon fennáll annak a veszélye, hogy a letalpalt daru a tehermozgatás
közben megsüllyed és ennek következtében olyan kilengés következhet be, amely a daru
felborulását okozhatja.
E körülményt Megrendelő a kellő gondosság mellett sem láthatta előre.
Megrendelő azon telephelyén és a műtárgyon, ahol az építési beruházás megvalósul
folyamatos üzemelés zajlik, ennek részeként nehéz munkagépek és tehergépkocsik
közlekednek, végeznek munkát, amely tevékenységek nem idéztek elő talajsüllyedést vagy
egyéb olyan körülményt, amelyből a talaj rossz teherbíró képességére lehetett volna
következetni.
Megrendelő a talajmechanikai vizsgálati eredménye alapján megkezdte az érintett
munkaterület és a szükséges felvonulási terület alatti talaj megerősítéséhez kapcsolódó
helyszíni szemléket, munkálatok beszerzéséhez tartozó műszaki tartalom összeállítását, azzal
a célzattal, hogy a térbeton alkalmas legyen az építési beruházás befejezéséhez.
Felek rögzítik, hogy fentiekben leírt műszaki körülmény szerződéskötéskor nem volt
előrelátható.
Vállalkozó elfogadja azt a tényt, hogy az építési beruházás egy olyan szennyvíz technológiai
műtárgyon zajlik, ahol elengedhetetlen a folyamatos üzem fenntartása, ezáltal Megrendelő
által elvégezni kívánt talaj megerősítési munkálatok befejezéséig Vállalkozó a területről
ievonul.

Megrendelő megvizsgálta Vállalkozó a teljesítés felfüggesztésére és teljesítési határidő
módosításra irányuló kérelmét és azt megalapozottnak találta.
A fent leírt körülményeket Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre
ezért a szerződés módosítása a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó szabályai szerint
jogszerű.
Felek az alapszerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkálatokat a szerződéskötéstől
számított 10 hónap alatt teljesíti, amelybe a 72 órás próbaüzem időtartama beleszámít.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141 § (4) bekezdés c) pontjának megfelel.
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
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ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha
egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több,
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes
módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják
e rendelkezés megkerülését.

Megrendelő pénzforgalmi számláját vezető bank neve megváltozott. A bank új hivatalos
megnevezése: MKB Bank Nyrt.
Vállalkozó számlavezető bankja és pénzforgalmi jelzőszáma megváltozott. Az új
számlavezető bank hivatalos neve: MKB Bank Nyrt., pénzforgalmi jelzőszám: 1010321416970800-01006008.
A szerződés módosított pontjai mindkét fél általi aláíráskor lépnek hatályba.
A Szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében a vállalkozási díj nem módosul.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.
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Budapest, 2022.

fővárosi Csatornázási Müvek Zrt
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osztályvezető
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő

AQUABLUE+ Építőipari Kft.
Vállalkozó

