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EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt
ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Székhely:
Adószám:
Törzskönyvi azonosító:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlavezető pénzintézet neve:
Képviseli:

6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c.
15308397-2-03
308395
10025004-01712120-00000000
Magyar Államkincstár
Telkes Róbert igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendeló')

másrészről a
GEOTECHNIKA '84 Víz- és Csatornaépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.
Adószám: 11295688-2-17
Pénzforgalmi számlaszáma: 11600006-00000000-13732761
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank
Cégjegyzékszám:· 17 09 003293
Képviselő neve: Szűcs József cégvezető
Kivitelezői nyilvántartási száma: 34A01734

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
r

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

ELŐZMÉNYEK.

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2020. július 28. napján megküldött eljárást megindító
felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: ,,Kbt.")
Harmadik Része szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, Kbt. 115. § szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást indított „Keretmegállapodás 7" 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 MENNYISÉGE

1.3. Megrendelő által becsült, kotrással érintett mennyiség: a Fűzvölgyi-főcsatorna 9+575 cskm
- 11+OOO cskm közötti szakaszán: 5 855 m3

.

A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

1/2



1.4. A teljesítés határideje: 2020. október 15.
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidő
utolsó napján megkezdődik és eredményesen lezárul.

A TELJESÍTÉS HELYSZÍNE

1.5. A teljesítés helyszíne az alábbiakban meghatározott csatornaszakaszok:
A Fűzvölgyi-főcsatorna 9+575 cskm-11+OOO cskm közötti szakasza, mely a Harta 0222
hrsz.-ú, NATIJRA 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: nettó
22 834 500,- Ft.

A jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
Jelen szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
6 db eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből Vállalkozó 2 db, Megrendelő 4 db példányt
kap.

1. sz. Melléklet: Műszaki leírás.
A melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: Baja, 2020. szeptember ... ~-~---.
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Al-Hafez Ingrid

gazdasági igazgatóhelyettes
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GEOT~CHNIKA '84 KFT.
7171 S1oagard. Kossut11 u. 59.

--~·-·········· Adószám: ~~-95688-2-17

Üv~ozó
GEOTECHNIKA '84 Víz- és

Csatornaépítő Korlátolt Felelősségű
Társaság

Szűcs József cégvezető



1. sz. melléklet

Műszaki leírás

- 2020. szeptember 18. -·

A Megrendelő által becsült, kotrással érintett mennyiség: a Fűzvölgyi-főcsatorna 9+575 cskm -
11+000 cskm közötti szakaszán: 5855 m3

.

A teljesítés határideje: október 15.

A teljesítés helyszíne: A Fűzvölgyi-főcsatorna 9+575 cskm- 11+OOO cskm közötti szakasza, mely
a Harta 0222 h.rsz.-ú, NATURA 2000~es érintettségű területen helyezkedik el.

A vállalkozói díj: nettó 22.834.500,- Ft.

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 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 mocsárjáró kotrógép 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 kezdődőenminimum 10 m széles mederfenék
szélesség biztosítása szükséges:
A csatorna ezen szakaszán található szűkületeket előidéző, uszadék-felhalmozódási szempontból
kritikus helyeknek tekinthető nádszigetek környezetében a nádszigeteket, illetve azok egy részét a
vízszállító képesség helyreállítása érdekében el kell távolítani. Az eltávolítandó nádszigetek a
Megrendelő kapcsolattartója és a Vállalkozó részvételével történő közös helyszíni bejáráson
kerülnek megjelölésre.

Becsült kotrási anyag mennyiség: 30 cm_ iszapvastagsággal és min. 10 m mederfenék szélességgel
sz_ámolva mintegy 5855 m3

•

A NATURA 2000-es érintettségmiatt a ~unkálatokat a Nemzeti Park kezelőjének előírása alapján,
a Nemzeti Park területileg illetékes őrének értesítését követően kell végezni.

Jelen 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 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.


