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Tőrzskőnyvi azonosító:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlavezető pénzintézet neve:
Képviseli:

308395
10025004-01712120-0000000
Magyar Államkincstár
Telkes Róbert igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelój

másrészről a
GEOTECHNIKA '84 Víz- és Csatomaépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:' 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.
Adószám: 11295688-2-17
Pénzforgalmi számlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Cégjegyzékszám:
Képviselő neve:
Kivitelezői nyilvántartási száma:

11600006-00000000-13732761
Erste Bank
1709003293
Szűcs J ?zsef cégvezető
34A01734

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

a továbbiakban együttesen, rnint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2020. július 28. napján megküldött eljárást megindító fellúvással a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: "Kbt.") Harmadik Része szerinti,
nemzeti eljárásrendben lefolytatott, Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított
"Keretmegállapodás - hidraulikus kotrási munkák" tárgyában. Az eljárás eredményeként a
keretmegállapodást Vállalkozóval kötötte meg 2020. szeptember 8. napján. .

1.2. A keretmegállapodás alapján lefolytatott közvetlen megrendelés eredményeként Felek a jelen egyedi
szerződést kötik.

A TELJESÍTÉS MEGRENDELŐ ÁLTAL BECSÜLT ME~SÉGE

1.3. Megrendelő által becsült, kotrással érintett mennyiség:
1. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatoma 15+450 cskm -16+730 cskm közötti szakaszán 4 482 m-,
II. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatoma 2+213 cskm - 5+137 cskm szakaszán 11 013 m3 és a
Fűzvölgyi-főcsatoma 8+428 cskm - 9+575 cskm kőzőtti szakaszán: 4615 m-', a II. ütemben
együttesen 15 628 m3

az 1. és II. ütemben összesen 20 110 m3.

A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

1.4. A teljesítés határideje:
I. ütem: 2021-. június 15.
II. ütem: 2021. október 15.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidő utolsó
napján megkezdődik és eredményes en lezárul. •
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A TELJESÍTÉS HELYSZÍNE 

1.5. A teljesítés helyszíne az alábbiakban meghatározott cs~tomasiakaszok:
I. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatóma 15+450, cskm . - -16+730' cskm közi;>tti szakaszán, mely a
Dunatetétlen 05 hrez.-ú és Dunatetétlen 02/1 hrsz.-ú területen helyezkedik el.
II. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatoma 2+213 cskm - 5+137 cskm közötti szakasza, mely a Harta
0218 hrsz.-ú, NATURA 2000-es érintettségű területen helyezkedik el és a Fűzvölgyi-főcsatoma
8+428 cskm - 9+575 cskm közötti szakasza, mely a Harta 0222 hrsz.-ú, NATUM 2000-es
érintettségű területen helyezkedik el.

, 

BECSÜLT VÁLLALKOZÓI DÍJ 

1.6. A jelen egyedi szerződés 1.3. pontjában szereplő becsült mennyiség és a Vállalkozó által megajánlott
egységár szorzata alapján a jelen egyedi szerződés vállalkozói díja összesen: nettó 78 429 000,- Ft 
(azaz hetvennyokmillió-négyszázhuszonkilencezer Forint), amelyből: .

1. ütem: nettó 17 479 800 Ft (azaz tizenhétmillió-négyszázhetvenkilencezer-nyolcszáz Forint)
~I. ütem: nettó 60 949 200 Ft (azaz hatvanmillió-kilencszáznegyvenkilenceze.r-kétszáz Fo~t).

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1.7. A Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm, r. 50. § (la) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló2011. évi
CXCVI. . tv. 3. ~ (1) bekezdés ének 1. b) pon9a szerinti átlátható szerve~etn~k minősül. E 

. nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul
tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható. szervezetnek,. az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem
te1jesíthető.

A jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
J elen szerződést felek elolvasás és közős értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 db
eredeti példányban jóváhagyólag aláír~ák, amelyből Vállalkozó 2 db, Megrendelő 4 db példányt kap.

1. sz. Melléklet: Műszaki leírás.
/ 

A melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: Baja, 2021. február ::!-~

Csatornaépítő Kerlátolt Felelősségű
Társaság

Szűcs József cégvezető

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:
Baja, 2021. február .~.(.,.

t c> 
Al-Ha fez Ingrid

gazdasági igazgatóhelyettes
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1. sz. tnelléklet 
Műszaki leírás

- 2021. február .?-:91: -

A Megrendelő által becsült. kotrással érintett mennyiség:
I. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatorna 15+450 cskm -16+730 cskm közötti szakaszán 4482 m>,
II. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatorna 2+213 cskm - 5+137 cskm és 8+428 cskm - 9+575 cskm
közötti szakaszán: 15 628 m3,

azaz összesen 20 110 m3.

, . 

A teljesítés határideje:
I. ütem: 2021. június 15.
II. ütem: 2021. október 1~.

A teljesítés helyszíne:

1. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatorna 15+450 cskm - 16+730 cskm közötti szakasza, mely a
Dunatetétlen 05 hrsz.-ú és Dunatetétlen 02/1 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.
il. ütem: a Fűzvölgyi-főcsatorna 2+213 cskm - 5+137 cskm közötti szakasza, mely a Harta
0218 hrsz.-ú, NATURA 2000-es érintettségű területen helyezkedik el és a Fűzvölgyi-főcsatorna
8+428 cskm - 9+575 cskm közötti szakasza, mely 'il Harta 0222 hrsz-ú, NATURA 2000-es
érintettségű területen 'helyezkedik el.

A vállalkozói díj: összesen nettó 78429000,- Ft (azaz hetvennyolcmillió-négyszázhuszonkilencezer
Forint) amelyből .

I. ütem: nettó 17 479 800 Ft (azaz tizenhétmillió-négyszázhetvenkilencezer-nyolcszáz Forint)
II. ütem: nettó 60 949 200 Ft (azaz hatvanmillió-kilencszáznegyvenkilencezer-kétszáz Forint).

1. ütem

A tárgyi szerződés 1.5 pontjában megadott szakaszon jellemzően a mederből történő iszapkotrással, kanalas
mocsárjáró kotrógép alkalmazásával kell elvégezni a fenntartási kotrási munkálatokat. A kotró a meder bal
szélében haladva termeli ki a mintegy 30 cm vastagságú iszapréteget és helyezi el a meder bal szélén, a parton
illetve a nádas part menti részében rendezett formában. A mederben haladó mocsárjáró kotrógép
lehetőséget biztosít arra, hogy a csatorna parti sávjában lévő fás szárú növényzet eltávolítása, kivágása
elkerülhető legyen.

A kotrási munkálat során a jobb parti nádsáv szélétől kezdődően minimum 10 m széles mederfenék
szélesség biztosítása szűkséges,

A kotrási munkák végzése és akotróval történő helyváltoztatás, közlekedés során figyelembe kell venni,
hogy a Dunatetétlen 02/1 hrsz.-ú területre áramhálózatra vonatkozó vezetékjog van bejegyezve., '. 
Becsült kotrási anyag mennyiség: 30 cm iszapvastagsággal és min. 10 m mederfenék szélességgel számolva
mintegy 4 482 m3. ' .

JeleJ:? szerződés tárgyát képező munka nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi
eljáráshoz. így 'az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti
építési napló vezetési kötelezettség nem áll fenn. A Megrendelő azonban a munkafolyamat előrehaladását
rögzítő papíralapú rnunkanapló és fényképes dokumentáció elkészítését írja elő a Vállalkozó részére.

Jelen szerződés készre jelentésével egyidejűleg a Vállalkozó köteles a munkanaplót és a fényképeket
. tartalmazó elektronikus adathordozót átadni a Megrendelőnek.

II. ütem

A tárgyi szerződés 1.5 pontjában megadott szakaszon jellemzően a mederből történő iszapkotrással, kanalas
mocsárjáró kotrógép alkalmazásával kell elvégezni a fenntartási kotrási munkiIatokat. A kotró a meder jobb
szélében haladva termeli ki a mintegy 30 cm vastagságú iszapréteget és helyezi el a meder jobb szélén, a
parton illetve a nádas part menti részében rendezett formában. A mederben haladó mocsárjá;ó kotrógép
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lehetőséget biztosít arra, hogy a csatorna parti sávjában lévő fás szárú növényzet eltávolítása, kivágása
elkerülhető legyen.

A kotrási munkálat során a bal parti nádsáv szélétől kezdődően minimum 10 m széles mederfenék szélesség
biztosítása szükséges.

A kotrási oldal a helyszíni adottságole függvényében a Megrendelő és a Vállalkozó részvételével történő
közös helyszíni bejárást és egyeztetést követően indokolt esetben, szükség szerint módosítható.

Becsült kotrási anyag mennyiség: 30 cm iszapvastagsággal és min. 10 m mederfenék szélességgel számolva
mintegy 15 628 m3.

A NATURA 2000-es érintettség miatt -a munkálatokat a Nemzeti Park kezelőjének előírása alapján, a
Nemzeti Park területileg illetékes őrének értesítését követően kell végezni.

Jelen sz~rződés tárgyát képező munka nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi
eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti
építési napló vezetési kötelezettség nem áll fenn. A Megrendelő azonban a munkafolyamat előrehaladását
rögzítő papír alapú munkanapló és fényképes dokumentáció elkészítését írja elő a Vállalkozó részére.

Jelen szerződés készre jelentésével egyidejűleg a Vállalkozó köteles a munkanaplót és a fényképeket
tartalmazó elektronikus adathordozót átadni a Megrendelőnek.
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